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Votum Leopoldi (lásd 72. lap) 

Piissimus Caesar — irja Timon — anno 1693 t o t insignes victorias de Turcis in Un-
garin reportatas secum reputans, ut debitas, quas posset, Deo Teroptimo Máximo gratias 
redderet, exemplo Sanctissimi Protoregis Stephani in principi Divi Protom artiris3 Ste-
phani Basilica Viennensi Regnum Hungariae cum ómnibus suis ditionibus et provinciis Sanc-
tissimae Dei Genitrici Mariae, magnae Ungarorum Dominae donat, dicat, ac dedicat sequenti 
voto publice se obstringeus : 

»Omnipotens Sempiternae Deus, per quem Reges regnant, et in cuius manu sunt om-
nes potestates, et jura Regnorum, ego Leopoldus humilis servus tuus coram divina maiestate 
tua prostratus immortales Tibi ago gratias, quod in virtute et magnitudine Barbarorum 
exercitus, immanes nominis tui hostes ab Austriae Metropoli, eiusque finibus abegeris, quod 
Inclytum Hungariae Regnum olim a S. Stephano Rege Antecessore meo Admirabili' Matri 
Tuae donatum, post vero Turcarum tyrannide eius cultui prope totum ereptum mihi clemen-
tissime restitueris, gratias inquam reddo Tibi Deo immortali, victoriarum omnium largitori, 
et restitutum mihi a potenti tua dextera Regnum Sanctissimae ac admirabili matri Tuae! 
coeli Terraeque Reginae, Magnae Ungariae Dominae iterum dono, dico, dedico, totumque 
eius protectioni consigno ; humillime orans : velit, in illud tamquam iterato suum misercor-
diae suae oculos convertere, et paganorum gentes, quae in feritate sua confisae illud infes-
tare non desinunt, potenti sua virtute conterere, ac utrumque hoc bellum pace universali se-
cura ac stabili ad maximam suam gloriam terminare. Insuper voveo ac pro me et Successori-
bus meis divinae Majestati tuae promitto, me ad propagandam nominis tui gloriam, et Matris 
Tuae Dominae nostrae honorem parochiales Ecclesias per Ungariae Regnum tum barbarorum 
tyrannide, tum temporum calamitate destructas iterum erecturum, et competente parochis sus-
tenta tiouc dotaturum, ut omnes a dementia tua meo imperio subiecti populi te verum Deum 
debito cultu adorent, et Sanctissimam matrem tuam magnam Dominum nostram venerari 
adcfiscant. 

Spondeo praeterea me ad perpetuam tanti beneficii memoriam Sacellum S. Leopoldi 
in monte coesio, unde primo singulare tuae protectionis auxilium in propulsandis hostibus appa-
ruit, rest'auraturum, ac in eodem Aram divae Virgini sub titulo Auxilii Christianorum, de-
dicaturum. 

Suscipe igitur clementissime Deus servi tui demisse te adorantis vota, et me, coniu-
gem meam, liberas domumque meam, populos, exercitus meos, Regna omnia et provincias 

meas continua misericordiae tuae protectione custodi, guberna, tuere ac defende. Amen. 
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refort Ágoston kultuszminiszter ur ő nmga f. é. márcz. 26-án 

a lelkészi párbér s congrua ügyében levelet irt a magyaror-

szági főmgu püspöki karnak, mely a hírlapok jelzése szerint 

azt már tanácskozmánya tárgyává is tette. Ezen miniszteri 

levél a sajtó utján közhírré tétetvén, a lelkészkedő papság is ezen őt 

oly közel érintő fontos kérdés iránt érdeklődik, és némelyek annak 

legczélszerübb módoni megoldása iránti véleményüket s javaslataikat a 

hírlapokban és röpiratokban is már közzé tették, azonban itt-ott már a 

mérséklet határait is túllépik eme viták. 

Hogy a clerus nagyon is érdeklődik eme kérdés iránt, azt nem 

lehet csodálni, a mindennapi kenyérről van szó, melyet az Ur Isten 

egyedül a Miatyánk elmondásáért nem ád meg senkinek és igy a 

papnak sem, az ima mellett még dolgozni, fáradni, izzadni kell Ádám 

ős atyánk minden unokájának, mint ezt az Éden kertjéből ős szülein-

ket kiűző Jehova vezeklésül, számunkra előirá. 

Ne csodálja tehát senki, ha azok, kiknek csak kis adag jutott ki 

eddig abból, most a miniszter által kilátásba helyezett nagyobb után hő 
vágygYal kívánkoznak. Azonban itt sem hiányzanak gyanúsítások, ag-

gályos jóslatok, tanácsadók, kik a timeo Danaos et dona ferentes jel-

mondatnál fogva az optimistákat arra figyelmeztetik, hogy gyomrukat 
e l ne rontsák, és a kinált jó falatért Esau példájára függetlenségüket 

cserébe oda ne dobják, mert ha némelyek a kormány kezdeményezé-

sében a legjobb akaratot, mások a clerus szabadságát s függetlenségét 

látják az által veszélyeztetve, és a püspöki kar ellenében oly ügyesen 

alkalmazott kortesfogásnak, sakkhuzásnak tekintik azt, melynek, ha a 

clerus részére praktikus hasznos eredménye nem leend is, a kormány 

még is eléri avval czélját, mely nem volt más, mint az alsó clerust 

maga iránt hálára kötelezni, melynek sanyarú helyzetén állítólag segí-

teni akart; és ha ez nem sikerült is, majd hirdetni fogja, hogy nem 

rajta mult, hogy eme atyai jó szándoka nem teljesült, ennek ódiumát 

viseljék azok, kik a kormány jóakaratú tervét megbuktatták. 
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Ily nagy reményeket és aggodalmakat tüntetnek elő az e füzet-

ben közlött levelek, melyekben Szervácz, Pongrácz és Bonifácz bará-

taim s lelkész társaim ékes, de éles, azonban mindemellett is nagyon 

érdekes írásbeli harczot folytattak e tárgyban egymással, és midőn sem 

az előbbi kettő az utóbbinak, sem ez amazok véleményét elfogadni 

nem akarta, engem választottak ez ügyben ArHternek, és midőn én Boni-

fácz pártjára állottam, és az ő nézetének Ítéltem oda az igazság pálmaágát, 

ki e tárgyban nem osztja elleneinek aggodalmát és azt tanácsolja, hogy 

az alsó clerus, mint acies bene ordinata ragaszkodjék a püspöki kar-

hoz, de legyen bizalommal az állami kormány iránt is ezen fontos 

ügyben ; — a két első erre kijelenté, miszerint nem nyughat meg Ítéletem-

ben, hanem most már kettő-kettő ellen lévén a harcztéren, egy más 

ötödik oly elfogulatlan részrehajlás, előszeretet s gyülöletmentes egyént 

keressek itélo birónak, ki a vitatkozó személyeket nem ismeri, és igy 

az ügyiratok nyomán igazságos ítéletet hozhat. 

Ezen fölhatalmazásnál fogva jelenik meg e kis füzet álnév alatt, 

biróul pedig a vitatkozó feleket nem ismerő olvasó közönség kéretik 

föl általam, melynek számára az ügyiratokat ezen füzetben közlöm. 

Darázsiban, 1885. november hó. 

Alföldi Kleofás. 
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T ö v i s e g y h á z a , 1885. julius hó 

Szeretve tisztelt barátom Bonifácz ! 

Örömmel értesitelek arról, hogy egy hónapig tartott kirándulá-

somból négy nap előtt haza érkeztem, és amit három hét előtt ven-

dégszerető házadbóli távozásom alkalmával szóval már teljesítettem, 

azt most levélben is megújítom: hálás köszönetemet az öt napig tartó 

szives vendéglátásért, de még inkább ama szellemi előnyökért, melyek-

ben ottan a vita alá került congrua és párbér ügy iránt váltott eszme-

cserék által részesültem, noha azt is ki kell őszintén jelentenem, mi-

szerint nem tagadom ugyan a nézeted védelmére felhozott indokaidnak 

fontosságát, azonban ha álláspontomban megingattál is, de annak feladá-

sára és nézeted elfogadására nem birtál egészen kapaczitálni. 

Te egyébiránt más tekintetben is rejtély s talány vagy előttem, és 

kongrácz barátunk előtt is, kit tőled távozva utamban szinte megláto-

gattam, és neki a veled folytatott vita tárgyát s folyamát közlöttem. Ő 

is csodálkozik azon, hogy te az egész országot ma-holnap kálvinizálni 

akaró, és püspökeit a felsőházba is már becsempésző Tisza-kormánynak 

eme kezdeményezésében a legjobb akaratot s szándokot tételezed föl, 

és be nem látod azt, hogy ezen a magyarországi főpapok pénztára el-

len intézett merénylet által Tisza Kálmán miniszterelnök az eddig püs-

pökeihez ragaszkodó alsó clerust azoktól elidegeníteni, és magának" a 

kormánynak megnyerni akarja, úgynevezett Maulkorb-ot készit ez által 
a clerus számára, és annak legnagyobb részét mintegy kényszerhely-

zetbe hozza, hogy a jövő képviselő-választásnál gróf Apponyi Albert 

partjatói elvonva, azt a kormánypárti képviselő-jelölt zászlója alá terelje. 

Nem győzzük mindketten eléggé csodálni azt, hogy különben éles 

eszeddel eme kortes-eszköznek veszélyességét be nem látod, ugy azt 

sem tutijuk magunknak megmagyarázni, hogy te ismert ultramontan 

elveid daczára oly annyira ragaszkodol a mostani kálvinista szagú és 

szellemű minisztériumhoz, és emellett foglalsz álláspontot a nagy katho-

likus gróf Apponyi Albert ellenében, kit a püspöki kar is kitüntetett 

az által, hogy őt a magyarországi katholikusok nagy örömére a Szent-
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István-társulat elnöki székébe emelte, és kinek zászlója alá téged 

megnyerni, fájdalom, nekem minden ékesszólásom daczára sem sikerült. 

Azonban ha sem ezt, sem amazt házadban kinyerni nekem nem sikerült, 

azt hiszem, most az sikerülni fog jelen levelemnek, mert Pongrácz bará-

tunk — ki mint tudod Budapesthez közel lakván, ott gyakran megfor-

dul, és családi nexusainál fogva a befolyásos körökkel is érintkezik, és 

igy a coulissák titkaiból is sokat megtud — oly leleplezéseket közlött 

velem e tárgyra nézve eme látogatás alkalmával, s felhatalmazása foly-

tán számodra is, melyek azt hiszem, eszközölni fogják mielőbb általunk 

szívből óhajtott megtérésedet. 

Figyelj tehát s ébredj föl álmodból. 

Te azt vitatod, hogy a Trefort miniszter ur által a párbér s congrua 

ügyében kezdeményezett lépés a kormány részéről az alsó clerus iránti leg-

jobb akaratnak szüleménye ? — Csalódol barátom, nem ugy van, mint 

már nálad is emlitém, a czél és szándok nem az, hanem az: a püs-

pökökre ismét egy uj nagy adót vetni, ezt a kormány kasszájába be-

szolgáltatni, honnét majd a miniszter fog utalványozni kegyelem ado-

mányokat a szegényebb javadalommal biró lelkészeknek azon föltétel 

alatt, hogy a jövő képviselő-választás alkalmával ezek az ellenzéki 

táborból a kormányéba kényszeríttessenek. Ez volt mint — már tudod — 

múltkori találkozásunk alkalmával is e megindított tárgyalás iránt 

nézetem, Pongrácz barátunk közleményei után most már mérget mernék 

reá venni, hogy ugy áll e kérdés, Maulkorb — magyarul csapda — az egész 

manőver, melylyel a kormány az alsó clerust épen ugy akarja hálójába 

keríteni, mint a madarász a gimpliket szokta csalétkével, vagy éneké-

vel megfogni. 

Képzelem, hogy rázod konok fejedet eme állításomra, és hara-

godban félre is dobod levelemet ; kérlek, ne tedd, gyakorold magad a 

türelemben, olvasd el ezen állítás indoklását is. 

I. Emlékezel minden bizonynyal ama nem régen a hírlapokban 

közlött és nagy feltűnést keltett eseményre, hogy Trefort kultuszmi-

niszter ur az ő Felsége által 20 év előtt az erdélyországi görögkeleti 

szebeni érseki megye szükségeire, nevezetesen papnövelde költségeire, 

és a szegény megyebeli lelkészek felsegélyezésére 24 ezer frtnyi évi 

összeget rendelt az állampénztárból kifizettetni, melyet a megyebeli 

papság körülményeit ismerő szebeni consistorium által kivánt évenkint 

fölosztatni, azonban egy pár hó előtt ő Felsége most ezen segélypénz-

ből a miniszter által tett fölterjesztés alapján csak 4 ezer frtot rendelt 

a sz.-szék rendelkezése alá juttatni a papnövelde és központi kormány-

zat kiadásai fedezésére, a 20 ezer frt kiosztására pedig a magyar kor-

mányt hatalmazta föl, mely a hivatalos lapban megjelent tudósítások sze-
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rint az 50—60 frt segélyt osztogatja a főispánok ajánlata folytán a 

görögkeleti lelkészeknek, minden bizonynyal nem olyanoknak, kik 

ellenzéki, hanem kormánypárti képviselő-jelöltekre szavaztak. Emléke-

zel arra is, hogy ezen kir. rendelet ellen a szebeni consistorium nem 

csak levél, hanem küldöttség utján is kérvényezett, és a 20 év óta fön-

álló status quo visszaállításáért esedezett, azonban az e tárgyban meg-

hallgatott magyar minisztérium javaslata folytán e kérelme eluta-

sítva lett. 

II. De ne menjünk a Királyhágón tul, maradjunk édes magy ar 

hazánk határain belül, itt is gyakorlatba van már téve eme csapda. 

Emlékezel minden bizonynyal ama a pénzügyminiszter urnák a hírla-

pokban is megrótt, és ha nem csalódom, egyik ellenzéki képviselő ált al 

a képviselőházban is fölemiitett kortes eljárására, miszerint a kincstár 

tulajdonához tartozó telepitvényes községekben a lelkész, tanitó s 

jegyzőnek tiz-tiz hold kincstári földnek adó és bérmentes használata 

ajánltatott föl jó szolgálatok fejében a kormány intenczióinak előmoz-

dításáért azon kikötéssel még is, hogy a kormány a fönforgó körülmé-

nyekhez képest ezen földeket bármikor visszaveheti, azért évenkint kell 

az illetőknek — kik az e feltételhez kötött ajándokról szóló s általuk is 

aláirt téritvény mellett bírják a föld haszon vételét — ezért folyamodni. 

Kedves barátom! mit szólasz gróf Szapáry Gyulának a mostani 

rosz fináncziális viszonyok közt méltán föltűnhető eme nagy kegyessé-

géhez ? Tudnod kell még azt is, hogy a lelkészek nem csak az anya-, ha-

nem a fiók községek után is megkapták ezen nagyszerű ajándokot. De 

ne nyilatkozzál, ugy is tudom, te ebben a kormánynak a kath. clerus 

iránti nagylelkűségét fogod föltalálni, én pedig csapdát, kortes fogást 

látok benne, mert próbáljanak csak a jutalmazottak a kormány ellen be-

szélni, vagy a választási téren jelöltje ellen szavazni, adieut és valet 

mondhatnak akkor a 10 hold földnek is, az erdélyi román papok pe-

dig ama 60 frt segélynek. 

III. De hagyjuk el eme kicsinységeket, canamus paulo viajora. 

Ily kincstári telepitvényes község nem nagy számmal van az ország-

ban, de minthogy itt már a csapda jó eredményűnek mutatkozott, an-

nak alkalmazása az egesz országra nézve el lett a miniszteri tanácsban 

hatarozva, mert eme néhány voks még nem biztosítja Tisza Kálmánnak 

uralmát s hatalmát a jövőre, ki mint te is beláthatod, mióta a bihari 

pontokat az öreg Csanádi Sándor képviselő interpellácziója szerint 

szegre akasztván a miniszterelnöki széket elfoglalta, azt halála 

napjáig el sem akarja többé most hagyni, és hogy e czélját elérhesse 

fölfelé, azáltal biztosítja magát, hogy megígéri s pártja által megszavaztat 

mindent, amit ott óhajtanak; alulról pedig pártját részint fegyelmi, ré-

i* 
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szint kegyelmi eszközökkel oly erősen magához fűzve tudja tartani, 

hogy a hitfelei által eldalolni szokott Ének szavait sokak véleménye 

szerint már reá is lehet alkalmazni: „Erős és hatalmas uram és beve-

hetle>n a te városod." 

Azonban köztudomásra jutott már az is, hogy a kegyelmi mor-

zsák reményében hozzá csatlakozott s még eddig kielégítést nem nyert 

párttagok közül többen a fegyelem lánczait már nagyon is megunták, 

és a legutóbbi képviselő-választás alkalmával az ország egyes vidékein 

megfordult gróf Apponyi Albertnek beszédei, és ennek eredményei na-

gyon is megingatták már a miniszterelnököt, és pártfeleit ama vár be-

vehetlensége iránti véleményben, a miniszterelnöknek Árgus szeme előtt 

sem maradhatott többé titokban azon tünemény sem, hogy eme válasz-

tásnál a csekély többség kinyerése is roppant nagy költségébe került az 

ördög kasszája*) czimen ismert pénztárnak leginkább azon ok miatt, 

mivel a gróf Apponyi pártjához szegődött alsó clerus nem a kormány 

képviselőjéhez vezette hiveit. Nehogy tehát e párt idő előtt fölbomol-

jon, és ama pénztár is minden harmadik évben eme roppant kiadáso-

kat legyen kénytelen viselni, hogy a képviselők is könnyebben kihever-

hessék a választásoknál saját zsebükből is pótolt költségeket, a minisz-

tertanács programmjába fölvétetett a 3 év helyett az ötévi cyclus, mely 

iránt nem sokára törvényjavaslat fog a képviselőház elé terjesztetni, 

természetesen nem az itt veled közlött indokolással. Nehogy az alsó 

clerus ismét gróf Apponyi Albert mellett foglalhasson állást, és igy a 

kormány képviselő-jelöltjeit valamikép megbuktathassa, és ez által Tisza 

Kálmánt is miniszterelnöki székéből kiugraszsza, a miniszterelnök ki-

adta a jelszót: »az alsó clernst minden áron meg kell nyer ni A 

IV. Nem lesz titok előtted sem azon pressionalis eljárás, mely a 

képviselők választása alkalmával a felsőbb hatóságok részéről az alá-

rendelt hivatalnokok irányában gyakorlatban van. Az országgyűlés be-

zárása után minden szakminiszter becsületbeli dolognak tartja a minisz-

tertanácsban nyert utasítás szerint azon iránybani közreműködést, hogy 

a kormánypárt ismét többségre jusson, és igy bársonyszékében megma-

radhasson. E czél elérésére minden szakminiszter kellő utasítással el-

látja az ország különféle vidékein hivataloskodó főnököket, hogy ezek 

*) Nehogy félre érts e kassza neve miatt, megmagyarázom bővebben ; eme pénz-
tárból fizettetnek ki a kormány képviselőinek választási költségei, melybe adóznak maguk a 
miniszterek is, a gazdagabb kormánypárti képviselők, a magyarországi püspökök, káptalanok, 
birtokos apát s prépostok, végre a nemesi oklevélért vagy kitüntetésért folyamodó gazdag 
kereskedők, bankárok és uj polgárok, kik önkenytes ? adományaikat szinte befizetik e pénz-
tárba s melyet egy e czélra választott külön bizottság kezel, és vezetve intézi az országban 
a választási ügyet, és küldözi e czélra a főispánok kezébe a pénzt. — A püspöki kar nem 
ezen, hanem a kultuszminisztérium által kezelendő kassza Nemonisba fogja ama százezreket 
befizetni, melyből a segélyre szorult, és igy a kormány kegyelmét meg nem vethető szegé-
nyebb lelkészeket fogják kortes voksaikért majd megjutalmazni. 
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alattas közegeiket hasonértelemben informálják s utasítsák, de e mel-

lett éber szemmel is kisérjék azoknak a képviselők választása alkalmá-

vali eljárásukat. Oly annyira ismeretes tény ez, miszerint itt a vidéken 

az állami hivatalnokok seregét muszáj pártnak szoktuk nevezni, és az 

ellenjelölt pártja nem is igyekszik őket megnyerni, mert ha tan egy-

kettő elhatározná is magát a desertálásra, valószínűleg vagy máshova 

kellene azonnal átköltözni, vagy egészen elmozdittatnék állásáról. Nem 

hiányzanak erre a mult s jelen időből intő példák. Trefort kultuszmi-

niszter is kikapta minden bizonynyal annak idejében eme utasítást. 

Képzeljük minő szemrehányással illették őt a képviselők választásának 

befejezése után tartott minisztertanácsban az elnök s társai azért, mert 

az alsó clerus jó nagy része nem mint azelőtt a kormány, hanem az 

ellenzéki párt jelöltjének zászlója alá sorakozott, és magával odavitte 

a hiveket is. A jó öreg ur avval védekezett, hogy ő a püspököket fel-

szólitá, azok meg is Ígérték az e téreni közreműködést, a kasszába 

is befizették e czélra hazafiúi filléreiket, emellett meg itt-ott kint is 

segítették s költségeket fedezni a választás helyén, de tekintetbe kell 

venni azt, hogy politikai tekintetben az alsó clerus nem függ annyira s 

oly módon főpásztorától — mint más állami hivatalnok függ főnökétől, 

— hogy a clerus főpásztorának csak egyházi ügyek s kérdésekben tar-

tozik canonica obedientiával, és végre felemlité mentségi okul azt is, 

hogy a papságnak jó nagyrésze mégis a kormánypárti képviselőre adta 

szavazatát, és igy a pártot győzelemre segité. 

De e mentség, e védelem nem fogadtatott el, és igy az absolntio 

sem adatott meg neki, mert ezen védelem ellenében azon tény és ész-

lelt tapasztalás hozatott fel, miszerint ha a görögkeleti, protestáns egy-

házi főnökök kellő erély kifejtése mellett tudnak alattvalóiknak paran-

csolni, és híveikkel együtt a kormány táborába terelni, amott is lehetett 

•volna a miniszter urnák a püspökökre oly befolyást gyakorolni, hogy 

itt is hason eredmény felelt volna meg eme közreműködésnek. Egyéb-

iránt, ha állítólag a kath. clerus és főpásztora közt a fennálló viszony 

°lyan, hogy ily esetben a canonica obedientiának nem lehet érvényt 

szerezni, majd szerez jövőre a kormány maga részére a clerustól 

congrualis obedientiát. A kultuszminiszter ur tehát ezen megállapodás 

folytán azon utasítást nyerte, miszerint az alsó clerust meg kell minden 

áron nyerni a kormány részére, és e czélra a congrua és párbér rende-

zési kérdést előtérbe léptetni, meg kell igérni annak, hogy a kormány 

kieszközli az alsó clerus congruájának javítását, és igy, mint a kor-

mány iránt ezen nagylelkűségéért hálára kötelezett, jövőre minden bi-

zonynyal a kormány jelöltje mellett fog a clerus híveivel együtt sora-

kozni és szavazni is. 
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A jó öreg ur attól félve, hogy ha az utasítás szellemében el nem 

jár, egy báró vagy gróffal fogja a miniszterelnök ur az ő székét is a 

miniszteri collegiumban betölteni — hol már dr. Pauler van egyedüli 

vele szolgáló nemes ember — akarva, vagy nem akarva — nem tud-

juk — vállalkozott erre is, előbb azonban a kormány — mint az is-

kolamester szokott a csintalankodó gyermekekkel bánni, — megfenyítette 

az engedetlen katholikus clerust az aradi királylátogatás alkalmával, és 

nemsokára kilátásba helyezte számára a kalácsot is, melyet a kormány 

az alsó clerusnak azon esetben, ha jól viseli magát, bőven fog osztogatni. 

V. Trefort miniszter ur tehát eme utasítással zsebében, és egy 

előre fogalmazott szép beszéddel fejében, útnak indult az ő kedves — 

a harmadik egyetemnek reményében élő — választóihoz Pozsonyba, 

és ott fölemlité beszédében azt is, hogy az alsó clerus elégedetlennek 

mutatja magát a mostani viszonyokkal, és ennek oka véleménye sze-

rint nem lehet más annál, minthogy az nagyon szegény, a főpapság pe-

dig nagyon gazdag, az ür tehát közöttük áthidalhatlan, de majd fog ő 

ezen bajon is segíteni. Az eszközöket, hogy mikép, s mi módon szán-

dékozik ezt végrehajtani ? azt nem tartá még czélszerünek ott megmon-

dani, mert Pozsonyban csak oly czimzetes két megyés püspök lakik, 

kiknek papjai és hivei az Oczeánon tul laknak, tehát Magyarországon 

még nem voksképesek. 

Azonban az ott elhallgatott mikép f és mi módon ? féle eszközt 

nemsokára föltárta az 1884. évi márczius hó végefelé a magyarországi 

rkath. és gkath. főpapokhoz intézett körlevelében, melynek általam ná-

lad olvasott tartalma az én véleményem szerint nem egyéb, mézes, de mér-

ges madzagnál, melynek czéljanein más annál, hogy püspökeinket néhány 

százezer forinttal ismét megrövidítse, az alsó clerus gazdagabb javadal-

mait uj adó alá vonja, és e mellett még a szegényebbeket szabadságá-

tól is megfoszsza. Nincs ugyan kezeimnél ama famozus körlevél, de' 

amennyire emlékszem tartalmára, az van abban, hogy az alsó clerusnak 

jelenlegi sanyarú helyzetét az államkormány nem tűrheti, azért azon 

segíteni kell, és akar is a magyar kormány, jelentse be tehát minden 

püspök az ily segélyre szorult papjainak jegyzékét, de a miniszter 

ugyanezen levelében kijelenti azt is, miszerint sem az állam, sem a kor-

mány, sem a kultuszminiszter a kezelése alatti vallás- s tanulmányi alap-

ból nem adhat semmit e czélra, azért a püspök jelölje meg egyúttal 

ama megyei forrást is, melyből ezen segélypénz kikerül, mely hozzá 

fölküldetvén, ő fog majd onnét a központi pénztárból a szegényebb 

congruával biró lelkészeknek segélyt utalványozni. A párbér szabályo-

zását is érinti ama levél, de ebben sincs nagy köszönet, mert hangsu-

lyoztatik abban az is, hogy a másvallásuak által eddig a kath. birtoko-



soktól megvett földek után fizetett párbér iránt jelenleg fennálló gya-

korlat a felekezetek közti békés egyetértést megzavarja, és igy attól el 

fog esni jövőre a kath. clerus. E szerint tán ha nyerne is majd e 

czimen, vagy congruája kiegészítésére a miniszter kasszájába befizetett 

segélypénztárból csekély adjutumot, ez valószínűleg majd a gróf Sza-

páry kollega által már megkezdett példa szerint némi föltételekhez lesz 

kötve, és igy ezen senki vagy kortes kasszának működése által az 

alsó papság jó nagy részének szabadsága s függetlensége a kegyelmi 

segély által el lesz szépen temetve is. 

VI. Mielőtt Trefort miniszter szélnek eresztette volna e körle-

velét, előbb az ország herczegprimásával tanácskozott e tárgyban, kit 

midőn nem talált e terv elfogadására hajlandónak, azon fenyegetéssel 

állott elő, hogy a kormány e tervet mindenesetre végrehajtja, ha lehet 

a püspöki karral egyetértve, ha nem lehet ezúton az alsó clerus sor-

sán segíteni, az osztrák miniszter által 1874-ben a parlamentben elfo-

gadtatott törvényhez hasonló alkotása által fogja azt a magyar kormány 

eszközölni; kijelenté azonban azt is, hogy az előbbi esetben nem lesz 

a kormánynak az ellen sem kifogása, ha a püspöki kar eme általa e 

czimen befizetendő évi segélynek egy részét a megyebeli oly lelkészi 

javadalmakra is kiveti, melyek az eddig 300 frt, de ezentúl a termé-

szetbeni lakás becsértékének felszámítása mellett falukban 800, nagyobb 

mezővárosokban 1000 frt, királyi városokban 1200 forintra felemelt 

congruánál nagyobb jövedelemmel birnak, sőt ha a püspöki kar ugy 

kívánná, ezt mint kötelességet a kormány kiadandó rendelete által is 

előfogja irni a clerus számára. 

A bibornok herczegprimás ezen kapaczitáczió után helyeselte a 

miniszter javaslatát, és megigérte, hogy azt a miniszter részéről pótlólag 

tett nyilatkozatnak kíséretében a püspöki karral el is fogja fogadtatni. 

Es nehogy O Eminencziája a bibornok herczegprimás időközben 

a kultuszminiszternek látogatása alkalmával e tárgyban tanúsított haj-

landóságát megváltoztathassa, az esztergomi tanácskozmánynak eredmé-

nyéről jelentést tevő kultuszminiszter ur előadását tárgyaló miniszter-

tanács hivatalos közlönyében a >Nemzet € czimü újság 1885. ápril 12-én 

közzétett vezérczikkben is jónak vélte szellőztetni e kérdést, melyben 

kijelentetik, hogy a párbér s congrua ügynek mielőbbi rendezését a 

vallás- s közoktatási ügyi kormány egyik legfontosb kötelességének 

tartja. A czikkirónak véleménye szerint, ha azon merev elv fogadtatik 

el ezen kérdés megoldásánál, hogy a párbér minden esetben csak 

személyes teher, és igy a hitfelekezethez van kötve, és mint ilyen 

Ítélendő meg, ezen esetben a szegényebb kath. plébániák jövedelme 

jelentékenyen fog szenvedni. Nem akarja ugyan az értekező e kérdést 



8 — 

egyoldalulag, és közönyös kíméletlenséggel eldönteni, de a végered-

mény szerinte mégis az lesz, hogy a dologi kötelezettség meg fog 

szűnni ott is, a hol ilyen ma létezik. A kérdés most már az, hogy 

mikép kelljen gondoskodni arról, hogy a párbér-jövedelem ingadozása 

és még ezentúl várható csökkenése ne koczkáztassa egész sereg köte-

lességét hiven teljesítő lelkész existencziáját, és igy a czikkező érteke-

zésének végén azon eredményre jut, hogy itt a segítségnek csak két 

módja képzelhető a kath. alsóbb papság anyagi helyzetén, t. i. máskép 

segíteni 'nem lehet, mint vagy a) fiagyobb egyházi javak megadózta-

tása vagy b) az állampénztár igénybe vétele által. Ily kommentárral 

kisérte a magyar kormány hivatalos közlönye a kultuszminiszter urnák 

márczius 26-án a magyarországi püspöki karhoz intézett levelét, mely-

nek czifra szavakba burkolt, s azért itt-ott homályos s alig érthető 

szövegét a »Nemzet«-ben sietett a magyar kormány bővebben meg-

magyarázni. 

Az e tárgyban nyert értesítések szerint a magyarországi püspöki 

kar már komoly tanácskozmány tárgyává is tette eme miniszteri levelet, 

és a miniszter által javasolt mód szerint szándékozik azt megoldani, 

előre is tudva, hogy a czikkező által b) alatt felemiitett forrás nem 

fog e czélra ugy sem az alsó clerus javára megnyittatni, mit különösen 

a czikkező sem helyezett kilátásba. Es én megvallom a püspökök eme 

eljárását nem is csodálom, hisz a mi jó püspökeink — egy-kettőt kivéve 

— nem is mernek sem a primás, sem a kormány ellen opponálni. Az 

egyetemnek kath. jellegét a kormány megtagadta, a nagyváradi egyik 

litterarium stallumnak, ugy több reális apát s prépostságoknak, melyeket 

most nem adományoz senkinek, intercalaris jövedelmét a vallás- vagy 

tanulmányi-alap részére konfiskálta, melybe noha a püspökök és káp-

talanok évenként 50 ezer forintot fizetnek be, — melylyel inkább mind-

egyik püspök saját megyebeli szegény lelkészeit segítette volna fel, — 

de azért ezen általa kezelt tárakat üreseknek jelenti ki körlevelében, 

a miniszter ur azt mondván, hogy eme tárak roszul állanak, abból ő 

nem egészítheti ki a szegény lelkészeknek hiányzó congruáját, abból ő 

egy krajczárt sem adhat e czélra. 

VII. Kár volt a bibornok herczegprimásnak, és a püspöki karnak 

e kelepczébe bemenni, de az is igaz, hogy evvel múltját tagadta volna 

meg, mert eddig az nem mert még soha a kormány ellen tenni, vagy 

az országgyűlésen szavazni soha. Az annyi sok bajt okozó közös iskolai 

rendszert nálunk meghonosító népoktatási törvények tárgyalása alkal-

mával is csak egy-kettő mert közülök felszólalni, a többiek a kormány 

törvényjavaslata mellett felszólaló herczegprimással szavaztak a kor-

mányi előterjesztés mellett, mely ellen gróf Cziráky János és más kath. 



férfiaink oly nemes hévvel harczoltak. Az állambudget tárgyalása alkal-

mával minden évben más-más megyei püspökre kerül a sor, ki az 

egyetemi költségvetés alkalmával szelid szavakban bejelenti, hogy ez 

tán mégis kath. intézet volna, és a kultuszminiszter évenként arra azt 

feleli, hogy az állam többet költ arra, mint az egyetemi pénztár, tehát 

az államé az egyetem. 

De visszatérve tárgyunkra, Pongrácz barátom biztosított arról is, 

hogy a püspöki kar a herczegprimás informácziója alapján már el is 

fogadván a miniszter javaslatát, csak azt vélte szükségesnek e czélra 

még, hogy a parochiák jövedelmei vegyes bizottság által az egész 

országban újra összeirattassanak annak konstatálása végett, hogy kinél mit 

s mennyit kelljen pótolni f vagy inkább a többieknek, kik a minimai 

congruánál nagyobb jövedelemmel birnak mit s mennyit kelljen majd 

a püspök terhe könnyítésére a püspök közvetítése által ama kassza 

nemonis pénztárba beszolgáltatni? 

A parochiáknak eme összeírása is növeli majd a lelkészek adóját, 

mert e bizottság majd minden bizonynyal jó magasra veszi fel egyes 

parochiák jövedelmét részint azért, hogy kevesebbet kelljen a congrua 

kiegészítéséhez pótlékul adni, részint azért, hogy a jobb javadalmak 

többet fizessenek be a püspöki, illetőleg az állam pénztárába. Ezen 

vegyes bizottság munkálatát majd kezéhez keriti az adófelügyelő is, és 

ezután ehhez mérve szabja ki minden bizonynyal jövőben a lelkészekre 

a jövedelmi adót, mely előreláthatólag sulyosb lesz az eddiginél, mert 

a fiscalitási elvet követő pénzügyi állam-közegek ellenében mindenki 

védte magát eddig, ugy a hogy tudta, azonban most már jövőben ezen 

közhitelűnek elismert okmánynyal felfegyverkezett adóíelügyelő elle-

nében nem lehet továbbra harczolni, csak fizetni kell, de csak ugy, ha 

lehet, és lesz miből ? 

De nem untatlak tovább kedves barátom ezen ügy további tár-

gyalásával, elegendőnek vélem ezen biztos kézből nyert értesítést is 

arra nézve, hogy a magyar kormánynak ezen csapda fölállításában 

ravasz kiszámítással készített csalóka eljárását megismerve, te is kiáb-

rándulsz valahára már kormánypárti mámorodból, és attól elpártolva a 

mi táborunkba térsz által, hová téged tárt karokkal vár 

a távolban is ölelő barátod 

Szervácz. 
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II. 

S z u n y o g f a l v a , 1885. aug. hó . . . 

Kedves barátom ! 

Örvendek, hogy szerencsésen hazaértél körutadból híveidhez ; öröm-

mel olvastam leveledből azt is, hogy jól találtad magadat igénytelen 

kis házikómban, de én még szivesb házigazdád lettem volna az eset-

ben neked, ha utadat ugy intézhetted volna, hogy nem tőlem Pongrácz-

hoz, hanem ettől jöttél volna hozzám látogatóba, igy legalább a tőle 

nyert leleplezések a coulissák titkai iránt bővebb felvilágosítást nyújt-

hattál, és ezek iránti alapos kételyeimet eloszlathattad volna. De igy 

is nagy érdekkel olvastam át nem egyszer, hanem többször kedves so-

raidat, és hogy mily nagy figyelemre méltattam leveledet, eme hoszura 

nyúlt válaszommal akarom azt beigazolni, ez szolgáljon egyúttal ment-

ségül a késedelemért is. 

Mindenekelőtt barátom szerencsét kívánok a gróf Apponyi 

Albert által vezényleti ellenzéki pártnak, mely benned s Pongráezban 

oly hatalmas két pártoló tagot nyert, kik azt árkon-bokron keresztül 

egész tűzzel rohamosan követik, és emellett még másokat is ama párt 

részére megnyerni igyekeznek, és e czélból a Tisza-kormánynak a párt 

programmja szerint minden tetteit roszalják, szándokát gyanúsítják, ugy 

a püspöki kar eljárását is gáncsolják, az alsó clerus politikai vélemé-

nyének szabadsága s függetlenségéért készek mindent feláldozni, és igy 

az ennek sorsát javítani akaró állami s egyházi fensőségnek jószándo-

kában is veszélyt látva, azt visszautasítani készek. 

De sorba veszem a vádakat. Először is magam igazolása végett 

most is kijelentem levelemben előttetek azt, mit már szóval is mondot-

tam a múltkor, hogy a mostani, általad kálvinista szinü s szagú Tisza-

kormányért én nem megyek ugyan a tűzbe, de hazafiúi kötelességből s 

egyházam iránti szeretetből a gróf Apponyi Albert mostani pártjával azt 

nem is cserélném fel, mert még őt oly tulliberális és radikal elvű embe-

rek környezik, mint Szilágyi Dezső és Pulszky Ágoston, és több hason-

szellemü egyének, kik egyházunknak nem barátai, hanem ellenségei, 

addig én nem megyek zászlójuk alá, melyre nincs egyéb irva ama jel-

szónál: Tiszát minden áron meg buktatni. Kedves barátom! Alkot-

mányos országban egy magát kormányképesnek vallott politikai ellen-

zéki párt programmjában azt is fel kell sorolni, hogy mi fog s hogy 

történik azután? A bizonyost bizonytalanért egy gondolkozó honpolgár 



sem áldozza föl, kivévén azt, ki egyszerű kortes szerepre vállalkozik 

a pártnál. 

Tisza Kálmán sokkal okosabb, és ügyesebb ember, minthogy a főpapi 

jószágok elvételét vagy az ország kalvinisálását megkísértené, Bécsből nem 

kapna egyikre sem tárgyalási engedélyt, és az utóbbi úgysem sikerülne 

neki, az előbbivel pedig megingatná saját hitfelekezetének is birtokait, 

melynek érdekeit pedig leveled szerint is szereti előmozdítani, példa 

reá, mint a múltkor nálam panaszképen fölemlitéd, a superintendensek 

részére a felsőházban kieszközlött ülési hely. És én még ezt sem ro-

vom föl neki halálos bünül, ha a parlamentáris alkotmányt annak ide-

jében nagy örömmel üdvözöltük, és az országban levő hitfelekezeteknek, 

ugy a haza egyes polgárainak valláskülönbség nélkül jogegyenlőségét 

elfogadtuk s Te deum laudamussal megünnepeltük, az alkotmányos élet 

bájai közt annak ily bajait és utóconsekventiáit is türelemmel kell most 

elviselnünk, és ha a miniszterelnök most hatalmi állását s befolyását sa-

ját hitfelekezetének érdekében érvényesiti, ezt én mint egyháza iránti 

szeretet, s vallása iránti ragaszkodásának jelét oly érdemül rovom 

föl neki, miszerint csak sajnálni tudom, hogy ily erényt s erélyt kath. 

vallású elődei, kik őt a kormányzatnál a minisztériumban megelőzték, 

saját egyházuk érdekében nem tanúsítottak, hacsak azt nem számítod 

az előbbi, csupa kath. vallású egyénekből álló minisztériumnak ily fé-

nyes érdemül föl, midőn a Rómából visszatérő Jekelfalusy Vinczét Szé-

kesfehérvárnak b. e. püspökét azért, mert a vatikáni egyetemes zsinat-

ban alkotott hitczikkelyeket főpásztori kötelme szerint híveinek kihir-

detni merte, a budai miniszterelnöki palotába czitálták mint egy de-

liquenst, és ott az egész minisztertanács jelenlétében eme tettét rosszalva 

megpirongatták. No ilyesmi nem történt még a kálvinista szinü, vagy 

szivü Tisza minisztérium kormányzata alatt, kit ugyan oly providentiális 

egyénnek nem tartok, hogy nélküle tönkre menne hazánk, de az ta-

gadhatatlan, hogy hazánk közigazgatásának rendezésében és a nemze-

tisegj mozgalmak elnyomásában neki kiváló nagy érdemei vannak, 

amiért néki nagy köszönettel tartozunk mindnyájan Suumenique. 

Miután a részemről is osztott véleményed szerint az általatok 

annyira gyanúsított miniszterelnök — mert a természet törvénye sze-

rint ő sem élhet örökké — majd csak átadja idővel másnak elnöki szé-

két, — gróf Apponyi lesz-e utóda, vagy más? — azt bajos volna most 

még ugyan biztosan megjósolni, de ha kath. vallású egyén lesz utóda, 

annak helyzete annyiból meg lesz már könnyítve, mert az utód már 

mindenesetre kész utat s példát, és praecedenst talál majd arra nézve, 

mikép használhatja ő is fel hivatalos állását saját egyháza iránti sze-

retetének tanúsítására; és ha gróf Apponyi lenne Tiszának utóda, ezen 
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esetben, ha pártjának mostani matadorjait ülteti maga mellé a miniszteri 

székekbe, előre megjósolhatom neked azt, hogy egyházaink, iskoláink 

és más minket közelebbről érdeklő ügyekre nézve semmivel sem leszünk 

jobb, sőt talán rosszabb helyzetben leszünk, mint most vagyunk. Elhi-

szem én azt neked, hogy gróf Apponyitól mi egyháziak minden jót 

várhatnánk, de te is elhiheted nekem azt, hogy Szilágyi Dezsőék ak-

kor mindjárt elhagynák őt és oppositiót képeznének ellenében, ha ő 

saját szivének érzelmei szerint akarná az egyházi ügyeket elintézni. 

Kedves barátom, ugy vagyunk ma, hogy szerény lakunk ajtajára 

a G. M. B. három napkeleti bölcs király neve után Vízkereszt napján 

ezen mottót is följegyezhetjük: Speramus melióra, timemus pejora 

tempóra. A püspöki kar által is kitüntetett gróf Apponyi Albertet sze-

mélyes szép, jeles tulajdonai miatt én s velem együtt az alsó clerus 

igen nagy része tiszteli, de azt is hiszem, hogy a püspöki kar őt 

nem mint pártfőnököt, hanem más személyes szép tulajdonaiért ültette 

be a Szt.-István-társulatnak elnöki székébe, és arról is biztosithatlak, 

hogy kebelbarátait Szilágyit és Pulszkyt, ha egyházunk hivei volnának 

is, nyilván bevallott político eclesiástica elveik miatt e kitüntetésben soha 

nem részesítette volna. 

Egyébiránt, ha a főméit, magyar püspöki karnak ezen szerencsés 

választása ki is nyerte nálatok a piacetet, bőven kinyerte annak ellen-

kezőjét is a VII. pontban fölemiitett eljárásaért, és azért, hogy a 

tanulmányi alap évi kiadásának pótlására évi ötvenezer frtnyi összeget 

elvállalt a miniszter kérelmére a püspöki kar, melyből állitásod szerint, | 

a szegény megyei papokat kellett s lehetett volna segélyezni. Nem vo-

nom kétségbe eme állításodat, attól féltem mégis, hogy ama ismeretes 

Utquid perditio Jiaec anathemát 'is utána mondod. Pedig hát ez nem volt 

perditio, mert a tanulmányi alapból a kath. tanintézetek költségei fe-

deztetnek, de nem is egyszerű kérésre szavazták azt meg főpapjaink 

1876. évben, hanem a többször megújított kérés sikertelen levén, a 

miniszternek azon közbevetett fenyegetése folytán vállalták csak el, 

hogy különben ő kénytelen lesz költség hiánya miatt azon intézetek ] 

közül egyet-kettőt bezáratni, vagy a költséget kollegájának az osztrák 

kultuszminiszternek példája szerint, az osztrák parlamentben elfogadott 

törvényhez hasonlónak alkotása által az egyházi javadalmakra kive-

tendő vallás alaptári adókat beszerezni. Az e tárgyról tanácskozó püs-

pökök még ezen miniszteri fenyegetésre sem voltak hajlandók eme 

terhet magukra vállalni, a herczegprimás az apostoli királynál keresett a 

püspöki karnak eme szorongatott helyzetében védelmet, honnét azonban 

nemsokára valószínűleg a miniszter által nyújtott informáczió folytán azon 

szóbeli tanácsot nyerte, hogy a tanulmányi alap pénztárának szomorú 
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állapotán segítsenek inkább ama teher elvállalása által, mert ama no-

vella törvény által — mint az osztrák püspöki karnál megtörtént — 

könnyen még nagyobb összeg fog az egyházi javakra hárittatni, es így 

a két baj közül inkább a kisebbet válaszszák. A püspöki kar tehát az 

apostoli király tanácsát követve nagyobb bajok kikerülése végett elvá-

lalta, és még most is évenkint pontosan befizeti ama 50 ezer frtnyi 

terhet, melylyel ezen ok miatt nem segélyezheti most a szegényebb ja-

vadalmasokat, de megmenté ezen önfeláldozó eljárása által a magyar-

országi lelkészi javadalmakat is eme pótlék-adótól, mert mmt Ausz-

triában megtörtént, ezekre is kivettetett volna ezen ott még mai napig 

is érvényben lévó törvény alapján az elég súlyos vallásalapi járulék-

adó. Elhiheted, mert szinte couliszák titkaiba avatott egyén informá-

cziója nyomán közlöm ezt veled, hogy igy, és nem máskép történt ezen 

50 ezer frt megajánlása, és befizetése. 

De visszatérve a VII. pontra, véleményed szerint, midőn a kultusz-

miniszter ur a magyar kormány nevében arra szólitá föl a püspöki 

kart, — hogy közös egyetértéssel vállvetve segítsünk együtt az alsó 

clerus sanyarú helyzetén — azt kellett volna válaszul adni,protestálunk, 

opponálunk ezen merénylet ellen, és midőn leveled szerint a bibornok 

herczegprimás ezen fontos ügyet ajánlólag annak tanácskozási tárgyául 

előadta, a püspöki karnak ismét azt kellett volna az elnöki szék elé 

hangoztatni : opponálunk és nem tárgyalunk. 

Tudva levő dolog, hogy az ellenzéki politikai klubboknál első s 

főszabály az, mindent ellenezni — akár jó, akár rosz — mit a kor-

mány kezdeményez s javasol, de elfelejted kedves barátom, hogy a 

püspöki kar nem politikai pártklubb, melynek nem feladata a minden 

ok nélküli opponálás, ezt ő — hol annak szükségét s hasznosságát 

belátja — gyakorolja is, és pedig kellő eredménynyel, mint a zsidó 

polgári házasság ügyének tárgyalásánál megtörtént, ilyen egyházunk 

dogmaticus vitális beléletét érintő kérdéseknél fölszólalni s opponálni 

nemcsak joga, de; kötelessége is a püspöki karnak, akár a kormány, 

akár más oldalról vettetnék is fel az ily kérdés a parlamenti teremben. 

Igaz, hogy a népoktatási törvény tárgyalása alkalmával 1868. évben más 

politikai eljárást követett a püspöki kar, és nem használta akkor föl 

eme vető jogát, azért nem vette pedig azt igénybe akkor, mert eme 

szóban forgó kérdés egészen más természetű s jellegű volt, mint az 

előbb emiitett ügy. 

Amint tudod, én sem vagyok ugyan nagyon szerelmes eme ko-

runkban a k'óz'ósiskólákat meghonosító törvénybe, eleget harczoltam 

én is születése előtt s után is a közösiskolák rendszere ellen, de a 

16 év folyama alatt szerzett tapasztalás megtanított arra*is, hogy 
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a kormánynak eme kedves — mindenféle kegyekben részesülő — gyer-

meke e protekczió daczára sem képes oly nagy hódításokat tenni, mint 

mindnyájan akkor magunknak képzeltük, de eme 16 évi közös iskolai 

periódus még másra is megtaníthatott minket — miről egyébiránt én 

sohase kételkedtem — hitünknek ama tanát igazolta be előttünk, 

hogy a jó Isten hatalma még a roszból is képes jó és hasznos ered-

ményt elővarázsolni. Nem tagadhatod te sem, hogy az eme törvény 

által előidézett verseny minő virágzó helyzetbe juttatta ezen rövid 16 

év alatt kath. népnevelésünknek — valljuk be őszintén, és a mea cul-

pát ne szégyeneljük elmondani — azelőtt egy kissé elhanyagolt álla-

potát. Hogy a kormány által dédelgetett kedves gyermek szebb s jobb 

ne lehessen a miénknél, mi is csinosítottuk iskoláinkat, a rozzant épü-

letek helyett ujakat emeltünk, az ebben működő tanítók jobb ellátásáról! 

gondoskodtunk, a fő s az alsó clerus tagjai megnyitották áldozatra kész 

tárczáikat, községeink s egyes híveink a papság példájára a jövő nem-

zedék kiképzésére uj meg uj áldozatokat raktak le a népnevelés oltá-

rára. A kormány által kezdeményezett, vagy firmája s oltalma alatt £ 

a tanítók nyugdíjazására, özvegyeik s árváiknak ellátására ott alakult j 

jótékony forrásokhoz hasonlót és egyenlőt a mi népnevelésünk kert-

jének talaján is föltalált már a keresztény felebaráti szeretett által moz-

gatott verseny erő. Hidd el kedves barátom, ha a magyarországi püs-

pöki kar óhajod szerint 1868. évben vétójával eme népoktatási tör-

vénynek létrejöttét megakadályozta volna, — mit nem tett, de ered-

mény nélkül is használta volna azt az akkori viszonyok közt föl — 

hazánkban a most már virágzónak mondható népoktatási ügynek álla-

potára nézve egészen más statisztika adatait sorolhatnánk elő, mint a 

minőt most a rovatos kimutatásban örömmel olvashat mindenki. 

De mellőzzük e tárgyat, nem tartozik hozzánk, nem is illő, főpász-

torainknak intézkedéseit bírálatunk tárgyává tenni. A hazánkra nézve 

elfogadott parlamentáris kormányforma mellett nehéz körülmények 

közé jutott a domináns jellegétől megfosztott egyházunk, és annak fő-

pásztorai is, kik, ha azt mindent, mit egyházunk, vagy híveink javára 

szolgál keresztül nem vihetnek is a magát felekezetnélkülinek valló kor-

mány s parlamentnél, ennek oka eme parlamentáris kormányrendszerben 

keresendő s találandó föl, hol nem mindig a kormány vezeti a parla-

mentben a többséget, melyre szüksége van, hanem gyakran ez uralko-

dik s vezényli a kormányt, mely ha tovább is megakar a kormányon 

maradni, a parlamentben uralkodó szellemet nem ignorálhatja, és avval 

paktálni kell neki. Azt pedig tapasztalásból nagyon jól tudod, hog) az 

általunk választott képviselőknek egy része — tisztelet a kivételeknek 

— az egyházi természetű kérdéseknek tárgyalása alkalmával egészen 



más véleményben van, és más irányban beszél és voksol a parlament-

ben, mint a minőt a választás előtt, midőn szives látogatásával minket 

megtisztelt, előttünk nyilvánított. Lehet, hogy a páholy-tagok kezében 

lévő, vagy ezek által sugalmazott journalisták fejtegetései idézték elő 

eme változást náluk, annyi bizonyos, hogy a hírlapi sajtó ma nagy ha-

talommá nőtte ki magát, és még a kormány is kénytelen eme a köz-

véleményt tetszése szerint jobbra vagy balra terelő faktorral néha szá-

molni, ugy, hogy egyik barátomnak nem alaptalan ama a mostani viszo-

nyokat jellemző állítása, hogy ő mindig fél, valahányszor a zsidó jour-

nalisták a püspöki karnak vagy egyes tagjainak liberális szellemű intéz-

kedéseit dicsérve magasztalják, ellenben ha annak vagy azoknak 

eljárását roszalják, akkor-sokkal nyugodtabban érzi magát. Ezen észre-

vétel csakugyan különösen hangzik, és jelzi eléggé a liberalismus kor-

szakában egyházunknak küzdő helyzetét. 

Ami azon vádpontot illeti, hogy a Tisza-kormány mindent elkö-

vet, hogy a választásoknál többséget nyerjen, figyelmeztetlek kedves 

barátom arra, hogy alkotmányos világban élünk, a kormány azon percz-

ben meghal, amelyben azt elveszíti, és igy ha az ország kormányát 

továbbra is akarja vezetni, néki e többség megnyerésére minden mó-

don törekedni kell ; egyébiránt mutass nekem nálunk, vagy a külföldön 

példát, hol a tényleg fönálló parlamentáris kormány ellenkező irányban, 

azaz a kisebbség megnyerésére működött volna a képviselők választá-

sánál. Az e czélra fölhasznált eszközök közül az I. pont alatt érintett 

erdélyországi példát tán magasb állami szempontból is lehet nem any-

nyira kimenteni, mint inkább eme intézkedésnek szükségességét, és 

hasznosságát is igazolni, ugy, hogy ezen a fenforgó körülmények által 

szükségesnek beismert intézkedés inkább érdemül, mint vádpontul ró-

ható íöl a miniszterelnöknek, ki a hazánk nyugalmát és békéjét fölka-

varni akaró nemzetiségi, kifelé gravitáló mozgalmaknak megfékezésére 

— ha szelid eszközök nem használnak — szigorúbbakat is kész 

alkalmazni. 

Ha igaz volna is mind az, amit az ördög kasszájáról, és annak 

rendeltetéséről leveled tartalmaz, azt hiszem nem Tisza készítette eme 

ládát maga számára, ezt, ugy annak megtöltési s használati módját elő-

deitől fundus instruktus gyanánt vette az át, és épen ugy fogja azt az 

őt a kormányon követő minisztérium is — bármily színezetű legyen is 

az — ugy a bevétel, mint a kiadásra nézve is fölhasználni tudni; valljuk 

be őszintén, hogy elég sajnos biz az, hogy az alkotmány sánczai közé 

bevett népünk polgári jogait vásári czikknek tekinti, és a többet Ígérő-

nek adja azt el. Ennél nagyobb s tüntetőbb szegénységi bizonyítványt 

nem kell keresnünk választóink műveltségének megbirálásánál, gróí 



Szapáry Gyulának a II. pontban megrótt eljárása is hason szempontból 

Ítélendő meg, egyébiránt azt csak nem lehet semminemű kormánytól 

sem most, sem a jövőben követelni, hogy azoknak oszszon jutalmat, kik 

az ő megbuktatására törekszenek. 

De mellőzzük eme odiosus tárgyat, hisz nem politikai vélemény 

fölött, hanem fontosb, minket papokat közelebbről érdeklő a papi pár-

bér s congrua ügyben folyt nálam a múltkor köztünk a vita, melyet 

most leveled újra tárgyal, és valóban nagy figyelemre méltó, nem any-

nyira indokok, mint Pongrácz barátunk által Pestről nyert, és az én 

megtérésem reményében velem bizalmasan közlött leleplezésekkel tá-

mogat. Őszintén bevallom, csodálkoztam mindkettőtöknek könnyelmű 

hiszékenységén, mely mindezt hitelesnek elfogadta, és rólam is föltette, 

hogy eme hamis pénzzel engem e tárgybani meggyőződésemben meg-

ingatni lesztek képesek, kit a levél különben is konoknak ismer, és 

nevez is. Jól ki van biz ez kifundálva, mint a magyarok szokták átfordi-

tani aZ olasznak ama közmondását: si non e vero, e betie trovato. Nem 

ingat meg engem e meggyőződésemben a „Nemzete-bői számomra ki-

ollózott czikked sem, miután köztudomásu, hogy ama lapban Cserná-

tony és más most a kormánypárton lévő egyének is a maguk szakállára 

czikkeket eresztenek anélkül, hogy a kormánynak intenczióiba beavatva 

volnának, és ettől erre megbízást nyertek volna. Jaj volna nem csak 

nekünk papoknak, hanem más honpolgároknak is, ha mindaz, — mi 

Jókainak, a haza nagy költőjének eme lapjában megjelenik és javas-

latba hozatik — a kormány által végrehajtatnék, poézis és fictio ez is, 

mint a másik, aligha nem ugyanazon egy gyár készítménye, és ko-

holmánya. Egyébiránt arról is biztositalak, hogy ama pesti klubb, mely-

től barátunk eme híreket kapta, nem barátja a clerusnak, melytől való-

színűleg irigyli azt, hogy a kormány segíteni akart most a püspöki kar-

ral egyetértve annak eme sérelmes helyzetén. A kultuszminiszter po-

zsonyi famosus nyilatkozata is félre volt értve, vagy csavarva a hírla-

pok által, jól emlékezem, hogy a kormánylapok desavouálták azon ér-

tesítést. Egyébiránt légy megnyugodva barátom aziránt, hogy a párbérre 

szorított lelkészek, ugy azok, kiknek csekély bizonytalan forrásra utalt 

congruájuk még most sincs kiegészítve, és kiknek sanyarú sorsát alább 

bővebben fogom előttetek hiven lerajzolni, ha ezen megindított tárgyalás 

következtében — mint erősen hiszem én azt — ezeknek a kormány által is 

már tarthatlannak elismert szomorú helyzeten segítve leend, nem sokat 

gondolnak azok avval, hogy mi volt légyen ezen mozgalomnak Gene-

sise, ha annak Ex (od) itusa jó lesz. 

Egyébiránt ezen coulissza titok bővebb megczáfolására nézve le-

gyen szabad még itt megjegyezni, hogy ha ama terv csakugyan ugy s 
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akép lett volna kifőzve, mint Pongrácznak föltalálták, a Tisza-kormány-

nak minden hibáit, titkos terveit kifürkészni szerető ellenzéki közlö-

nyök eme kortes manouverjét már rég szemére lobbantották volna a 

kormánynak, és részükről annak meghiúsítására mindent elkövettek 

volna; ezen mély csend s hallgatás arról tanúskodik, hogy Pongrácz 

barátunkat és vele tégedet is fölültetni akart ama nagy titkot egyedül 

biró pesti klubb, ha felültetek az ő segélyükkel az ámitó Balázs hin-

tájára, reménylem ők nem, hanem én majd segítségül szolgálok néktek 

a leszállásra nézve, és igy eczélból figyelmedet felhívom még arra is, 

hogy ezen nagyfontosságú kérdés czélszerü megoldásán már régen törik 

fejüket ugy a püspöki, mint a miniszteri irodákban. A püspöki karnak 

egyes tagjai részéről már egyes püspöki megyében sok, igen sok tör-

tént a szegény lelkészek s segédlelkészek sorsának javítása ügyében; 

az utóbbi 20 év alatt tán több történt e tekintetben, mint e század 

első felében, de minden régi sebet egyszerre orvosolni a püspökök sem 

képesek, hisz akkor az utódokat mintegy megfosztanák a jótékonysági 

erény gyakorolhatásától. 

De a politikai kormánynak sem most született uj eszméje ez, nem is 

ama korteskedési mánia hozta azt most előtérbe, miről tégedet azonnal meg 

foglak győzni; hisz Trefort kultuszminiszter már régebb idő óta tanulmányozza 

az alsó clerus congruájának ügyállását, régen töri már fejét annak mi mó-

doni rendezése iránt, olvasd el csak a kir. ügyésznek 1885. julius 3. 

kelt felterjesztését, ebben felemlíti azt is, miszerint a miniszter felszólí-

tása folytán már 1881. évben terjesztett be ő hozzá ez ügyben egy Em-

lékiratot. Azt hiszem ezen felderítéssel elesik a nagy ügyességgel és 

kiszámított ravaszsággal készített congrualis obedientia iránti közlemény 

hitelessége is. 

De igaz, leveledből azt veszem észre, miszerint te velem a mi-

niszter által rendezni szándékolt párbér s congrua ügyről vitatkozol, és 

vitázol velem anélkül, hogy kellőleg ismernéd az e tárgyban megindí-

tott tárgyalást az ügyiratokból, melyek nincsenek is birtokodban, és 

egyedül nálam olvastad csak a miniszteri levelet, de leveled szerint 

olyasmit találtál abban, mit én többszöri átolvasás után sem birtam fel-

találni. Tehát e bajon is segíteni akarok, ime itt közlöm veled a kul-

tuszminiszter urnák 1885. márcz. 26-án a magyarországi r. és g. kath. 

főpásztorokhoz*) ez ügyben intézett és a „Magyar Állam" ápril 4. szá-

mában is megjelent levelét, melynek szószerinti szövege következő : 

*) A »Magyar Állam« szerkesztője következő észrevétel kíséretében mutatta be olva-
sóínak e miniszteri levelet: A segélyre szorult lelkészkedő papság érdekében ki ne óhajtotta 
volna réges-régen a szükséges intézkedéseket ? Lapunk több mint negyedszázad óta tolmá-
csolta a szűkölködők panaszait s mindig hü közlönye volt mind a segédlelkészek, mind a 
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„A párbér kérdésének tisztába hozatala ujabban ismét több oldal-

ról a legerélyesebben sürgettetik, s tagadni nem lehet, hogy ezen papi 

illetménynek sok esetben kétes jogi természete, kapcsolatban az ingat-

lanok tulajdonában beálló gyakori változásokkal folytonos súrlódások 

forrása, melyeknek megszüntetése ugy a jogosított, mint a kötelezett 

felek érdekében, de sőt a vallásfelekezetek békés együttélése szem-

pontjából is szükséges. 

„Másrészt alig vonható kétségbe az, hogy e jogi kérdés végleges 

tisztázása esetében is számos plébániának nem lesz oly mérvű párbér-

jövedelem biztositható, mely fedezhetné azon hiányt, amely a lelkész 

egyéb jövedelmei s igy állásának és hivei érdekének megfelelő anyagi 

helyzet követelményei között sok helyen mutatkozik. 

„Innen van, hogy ezen ügy egész fejlődésében, s leginkább fejlő-

désének mai stádiumában szoros viszonyban látszik lenni a papi con-

gruák kérdésével, s mentül kétesebb értékűvé válik — a jogosság szi-

gorú szemmeltartása mellett is — a párbérjövedelem, annál inkább lép 

előtérbe a szegényebb plébániák segélyezésének kérdése, mely utóbbi 

az alsóbb papság egyrészének valóban sanyarú anyagi helyzete-, s a 

megélhetésnek mindinkább növekvő nehézségeivel szemben amugyis 

állandóan napirenden levőnek tűnik fel. 

„Természetes, hogy ezen, a kath. egyházra s általa az országra 

nézve oly fontos, de egyúttal oly kényes és nehéz kérdés sikeres meg-

oldása csak ugy várható, ha arra irányzott legjóakaróbb s buzgó tö-

rekvésem a főtisztelendő kath. clerus szives támogatásával s rokonszen-

ves bizalmával találkozik. 

„Erre számítva van szerencsém Czimet mindenekelőtt arra kérni 

fel, méltóztatnék mielőbb hivatalosan összeiratni, !s elém terjeszteni 

mindazon egyházmegyéjebeli plébániák pontos jegyzékét, melyeknek 

lelkészei akár a vallásalapból congruára, akár egyéb állandó segélyre 

szegény lelkészségek helyzete javitását czélzó tervek-, czikkek- és hozzászólásoknak. Husz 
év előtt a genialis Kuthen mily eszmemozgalmat keltett lapunkban a párbérről irt czikkeivel! 
A z ily nagy kérdések megoldása azonban hosszú időt szokott igénybe venni. Mily haladás 
néhány évtized alatt már az is, hogy sok egyházmegyében a segédlelkészek nem nyomorog-
nak többé, hanem tűrhető helyzetre emeltettek, anélkül a baljóslatú sors nélkül, hogy az ál-
lamtól fizetett s államtól függő apró beamterekké siilyeszttettek volna . . . Hasonló módon, vagyis 
az állam-mindenhatóság változó kegyeinek, majd fölebb, majd lejebb srófolható, vagy ki is 
száradható kegyforrásának elkerülésével óhajtandó az összes segélyre szoruló papság helyze-
tének tűrhetővé tétele. Néhány hónap előtt gyanús jellemű egyének azt kezdték pengetni, 
hogy Trefort miniszter legalázatosb előterjesztést tett ő felségének a szűkölködő lelkész pap-
ság helyzetének javítására nézve. Mi az ily korteshireket tartózkodással fogadtuk, először, 
mivel gyanús, sőt egyházáruló körökből eredtek, másodszor, mivel fel nem tehettük az agg 
miniszterről, hogy ily momentuosus kérdésben sine nobis di nobis módon ugrott volna vala-
mely át nem gondolt akczióba. Hogy mily alaposan kételkedtünk abban, tanúsítja azon fél-
hivatalos közlemény, melylyel a »Nemzet* mai számában találkozunk s melyhez még több-
ször hozzászólhatni fentartjuk magunknak a jogot. 
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vannak rászorulva, vagyis a plébánia jövedelméből magukat fenntartan 

nem képesek, megjelölésével azon összegnek, amely az illetők által 

most élvezett állandó segélyen felül állásukhoz mért ellátásukra még 

szükséges volna. 

„Ezzel kapcsolatban azonban (czim) nagybecsű véleménynyilvání-

tását fogom kérni arra nézve is, hogy ott, hol a javadalmazás kiegészí-

tése szükséges, mily alapból és mi módon volna ezen kiegészítés fede-

zendő ? Mert azzal a ténynyel számolnunk kell, hogy a vallásalap az 

előreláthatólag tetemesen emelkedendő congruák fedezésére ma-holnap 

képes nem lesz, valamint mindinkább képtelenné válik a tanulmányalap 

is a folyton fokozódó tanügyi követelményeknek megfelelni. 

„Én az alapok és alapítványok felügyeletére, és kezelésének el-

lenőrzésére ő Felsége által kirendelt bizottsággal egyetértve, igyekeze-

temet oda irányoztam eddig, s oda irányozom most, hogy a vallásalap 

bevételei mentül inkább fokoztassanak, kiadásaiban pedig az itt szóban 

forgó egyházi czél és egyéb vallási czélok közötti arány az előbbire 

lehetőleg előnyösen alakuljon; más szóval: hogy amennyire csak a 

vallásalap rendeltetéséből kifolyó egyéb czélok megengedik, a jövede-

lemből mentül több legyen a lelkészkedő papság segélyezésére fordít-

ható. Utalhatok talán arra, hogy a monumentális egyházi épitkezések 

költségei majdnem kizárólag interkalaris jövedelmekből fedeztetnek, 

hogy a budapesti egyetem hittani karánál alkalmazott tanárok fizetésé 

nek azelőtt hosszú időn át a vallásalap terhére esett jelentékeny részét, a 

mult évben sikerült oda utalnom át, ahová az jog szerint tartozik, t. i. 

az állami költségvetésbe; hogy kedvezőbb kibérlések, és tőkeelhelyezé-

sek által a jövedelmek fokozására is sok történt. Határozottan mondha-

tom tehát, hogy nem azért, mintha a vallásalapból kevesebb fordíttatnék 

most, és ezentúl papi congruákra, mint amennyi eddig fordíttatott s a 

mennyi egyáltalán fordítható, hanem azért, mert majdnem változatlan 

jövedelmekkel szemben a szükséglet folytonos emelkedésére kell elké-

szülve lennünk, látom elérkezettnek annak idejét, hogy a segélyre szö-

ulit lelkészkedő papság állandó segélyezésének uj forrásáról gondoskodjunk. 

„Tudva, hogy Czimed buzgó főpásztori gondoskodása a kormány-

zata alatti egyházmegye lelkészeinek sorsa javítását kiváló feladatául 

ismeri, remélem, hogy ez iránt tett kezdeményezésemet a jelzett ada-

tok közlésével s kikért becses véleménye nyilvánításával szívesen tá-

mogatandja." 

Budapest, 1885. márcz. 26. 

Trefort, s. k. 

2* 
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A szóban levő ügy bővebb felvilágosítása végett közlöm a kultusz-

miniszter ur által e tárgyban véleményes jelentés beadására felszólított 

Boncz Ferencz kir. közalapítványi kir. ügyésznek 1885. julius hó 3-án 

kelt, és a fentnevezett hírlapban okt. 1. szinte megjelent terjedelmes 

előterjesztését, melynek tartalma következő: 

3268/1885. sz. 

Nagyméltóságú miniszter ur ! Kegyelmes uram ! 

Méltóztatott Exczellentiádnak engem szóbelileg oda utasítani, mi-

szerint a hivek által a magyarországi róm. kath. lelkészeknek kiszol-

gáltatandó illetmények rendezése, s illetőleg a szolgálmányok mikénti 

megváltása tárgyában véleményes nyilatkozatomat Exczellentiádnak ter-

jeszszem elő. — Ezen kegyes meghagyásnak megfelelőleg bátorkodom 

alázatos nézeteimet rövid történelmi ismertetés előre bocsátása után az 

alábbiakban előadni. — A papi illetmények kútforrása — bármikép 

vélekedjenek is az ellenkező nézetüek — erős meggyőződésem szerint 

a földesúri állapotokra vezetendő vissza, mint ez az 1647: 12. t.-cz. 3. 

§-ának e szavaiból, „mely helyeken pedig a papoknak semmi jövedel-

mei nem volnának, hanem a plébánosok fenntartása csupán személyes 

vagy jobbágyi fizetésekből történik", világosan ki is tetszik. Az adomá-

nyozási rendszer folytán a nemesi birtokoknak földesúri jogoni adomá-

nyozásával ő felsége, mint minden egyházak legtöbb kegyura (Szent-

István II. 12. H. K. I. 11,1553. 9.) az egyes egyházak kegyuraságát is 

adományozta, ugyanazért a földesúr mindenütt egyszersmind kegyúr is 

volt birtokain, ő alapította az egyházakat, állította és adományozta a 

lelkészeket (plébániákat); a törvény pedig (1553: 9. és 1723: 55. t.-cz. 

5. §.) gondoskodott arról, hogy »midőn ő felsége, ami az ő tisztéhez 

tartozik, azt legkegyelmesebben megtartandja", egyszersmind azok, kik 

a rendek közül vagy királyi adományozásnál fogva, vagy alapítványi 

jog és czim alatt, avagy más törvényes jogon bármely javadalmakra 

nézve kegyúri joggal bírnának, azzal kellőleg éljenek. — Ezen jog s 

illetőleg kötelezettségnél fogva gondoskodtak azután az egyes kegyurak 

az egyes plébániák helyi viszonyai, és a hivek körülményei szerint a 

plébánosok javadalmazásáról. — S minthogy az úrbéri jogviszonyok az 

adózások minden nemeibe behatottak, s mert a földes uraság, mint 

kegyúr, s jobbágyai, mint a kegyuralt egyház hivei közt az úrbéres 

viszony változást nem szenvedhetett: azért a lelkészi járandóságok is 

az ország nagyobb részében az úrbéri szolgáltatások módjára alakíttat-

tak, mint ezt alább bővebben leszek bátor taglalni. De ezen javadal-

mazások kiszolgáltatásának módja főleg a vallási villongások hosszú 

korszakában, — nem maradt menten egynémely visszaélésektől, s azért 

^ ^ / 
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már az 1751. 12. t.-cz. elrendelte, hogy „ő felsége a meghallgatandó!: 

előleges meghallgatása mellett a stólákra nézve — mely elnevezés alatt 

kétségtelenül a papi javadalmazásnak minden ága értetett — általános 

utasítást rendelni méltóztassék, és hogy a stóla beszedésében tapasztalt 

kicsapongásoknak orvoslás szereztessék." — Ezen orvoslás módját már 

a most idézett törvényczikket megelőzőleg az 1647: 12. t.-cz. megkí-

sértette,- midőn kimondotta, hogy ahol a lelkészségeknek és templo-

moknak jövedelmei vannak, mint például jobbágyok, zsellérek, malmok, 

földek, szőllők, kaszálók, stb. oly helyeken az evangélikusok semmi 

fizetésre se szoríttassanak, hanem azon helyi plébános lelkészségi jöve-

delmével és katholikus hallgatóinak fizetésével elégedjék meg, valamint 

lelkészségi helyeiken az evangélikusok is. — Kimondotta továbbá ugyan-

ezen törvényczikk 3. §-a, hogy „amely helyeken a papoknak semmi 

jövedelmeik sem volnának, hanem a plébánosok fenntartása csupán 

személyes vagy jobbágyi fizetésekből történnék: azon helyeken a jó 

béke kedvéért a katholikus lakók által teljesítendő efféle fizetések a 

helybeli birák által behajtatván, két egyenlő részekre osztassanak, s 

azok egy része a kath. papnak, másik részfe pedig az evangélikusnak 

minden hiány nélkül átadassék. — Azonban a stólafizetéseket vagy 

jövedelmeket minden helyeken a katholikus plébánosok és evangelikus 

papok vallásbeli hallgatóiktól egészen megkapják." Már a mondottakból is 

kitetszik az, hogy a papi illetmények szabályozása s illetőleg rendezése a tör-

vényhozás s illetőleg ő felsége jogaihoz tartozott. Teljes mérvben is igénybe 

vette e felségjogot II. József császár az 1781. okt. 25-ről „de tolerantia Chris-

tiana« czim alatt ismeretes dekretuma által, melynek alapelve az, hogy 

„valamint az evangélikusok a kath. plébánosoknak, ugy viszont ezek 

amazoknak fizetést teljesíteni ne legyenek kötelesek", habár már 1788. 

május 2-ról kelt rendeletében azt olvassuk, hogy „még a nem katho-

likus tanítókat sem mentette fel a katholikus papoknak teljesítendő" 

fizetésektől ott, hol ezek a türelmi pátens kibocsátása alkalmával a 

fizetés kötelezettségével voltak terhelve. József császár türelmi pátense 

képezi alapját az 1790/1 : 20. t.-cz. 6. §-ának, mely azt rendeli, hogy 

az evangélikusok által a katholikus papoknak és iskolamestereknek 

vagy más egyházi szolgáknak készpénzben vagy természetben, vagy 

munkával teljesített stóla vagy lectica fizetése ennekutánna egészen 

megszüntessék. — Hogy pedig a katholikus papoknak az ekként elve-

szett jövedelmekért kártérítés mikép nvujtassék ? aziránt a helytartóta-

nács meghallgattassék ; egyszersmind pedig kijelentetett, hogy „ő felsége 

ahhoz soha sem fog járulni, miszerint ezen megtérítés ürügye alatt 

vagy az adózó népnek, vagy a kir. kamarának terhe bármikép neveltessék." 

Részint a királyi Felségnek, mint legfőbb kegyúrnak, ex plenitu-



dine majestatis gyakorolt jogai, részint az 1790/1 . 26. t.-cz. imént rövi-

den emiitett intézkedései szolgáltak kiindulási pontul, a plébániák sza-

bályozására, (1783. ápril 8-ról 1869/95 sz. sz.; 1783. okt. 21-ról; 1787. 

május 10-ről 5978/742; 1802. jan 15-ről) mely alkalommal az illető 

törvényhatóságok közbejöttével összeirattak minden egyes plébániának 

jövedelmei, kimondatott, hogy a falusi plébánosok congruája 300 frt, a 

a kisebb városokban 450 frt, elsőosztályu városokban pedig 600 frt 

legyen ; ahol az összeirt jövedelmek ennyit ki nem tettek, azoknak a 

vallásalapból, vagy más egyéb módoni pótlása rendeltetett el. — Ezen 

congrualajstromok alapján vétettek be azután az az egyházmegyei láto-

gatásokba — az úgynevezett canonica vizitatióba — a lelkészségek jö-

vedelmei, mely canonica vizitatiók, mint mindenkor a politikai hatóság 

közbenjöttével létesültek, mai napig zsinórmértékül szolgálnak. •— Hogy 

ezen rendezés után is koronkint felmerültek egyes vitás ügyek a ki-

szolgáltatás módja és kötelezettsége körül, annak a levéltárakban nyo-

maira lehet akadni; valamint annak is, hogy az ily contentiósus ügyek 

elintézésekor többféle felfogás érvényesült; de törvényes, vagy csak 

szabályrendeleti lényegesebb intézkedések nem történtek egész 1848-ig, 

amidőn az ugyanazon évi 13. t.-cz. megszüntetvén az addig fennálló 

papi tizedet, kimondotta, hogy „mennyiben a tized megszüntetése 

a kisebbrendü papság némely tagjainak jövedelmeit is érdekli, 

s e tekintetből azoknak ellátásáról gondoskodni minden esetben 

szükséges leend, ő Eelsége egyszersmind a kisebb, bármily val-

lásfelekezeten levő papságnak illő ellátása iránt általánosan is magyar 

minisztériuma által részletes törvényjavaslatot fog az ország rendei-

nek előterjeszteni." — Végre az 1853. évi márcz. 2-iki úrbéri kárpót-

lási és földtehermentesitési nyilt parancs a magánosok tulajdonává vált, 

de az imént hivatolt törvény által megszüntetett egyházi tized kárpót-

lását elrendelvén, „ha ily esetekben a lelkész az emiitett tizednek ti-

zenhatod, vagy különben valamely hányadrészét húzta, azért a megfe-

lelő rész a jogosított számára kitudott kárpótlási összegből az illető ja-

vadalom rovására levonandónak mondatott ki. Továbbá akkép intézke-

dett, hogy az alsóbbrendű papság tizedveszteségeért a kárpótlás az 

egyházi jövedelmek 1802. évi összeírása alapján, mint járadék, az or-

szágos jövedelmekből szabassék ki. Végre az egyházak, plébániák és 

iskolák számárai adózások és szolgáltatások, melyek sem az egyházi 

tizeden általában, sem az úrbéri telkektőli földesúri kilenczeden nem 

alapulnak a megszüntetett szolgáltatások között nem foglaltatnak, és 

ennélfogva a kötelezettek által továbbra is teljesitendőnek mondattak ki. 

Ezek a papi congruák kérdésében ekkorig kibocsátott lényege-

sebb intézkedések. 
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Kitetszik ezekből, hogy a papi congmákba a fennállitott úrbéri 

viszonyok lényegesen belejátszottak, s hogy most már a jobbágyi viszo-

nyok megszüntetése, és a birtokszerzési szabadság megadása által az 

egyházi javadalmak egy része is érintetik, és hogy amennyiben ezen 

javadalmak fennállása a létező törvények, és keletkezett uj politikai 

viszonyokkal ellentéteseknek tűnnek fel: azok korszerű szabályozásá-

nak ideje megérkezett s az e téreni törvényes intézkedések sokáig el 

nem maradhatnak. Hogy azonban a papi illetmények melyik része az, 

mely mint a megszüntetett jobbágyi viszonyokkal ellentétes még máig 

fennáll, hogy továbbá kivánatos-e ezen szolgálmányoknak, s ha igen, 

mi módoni megszüntetése? szükséges a papi congruák egyes czimeit 

ismertetni és bírálat alá venni. 

Nagyméltóságodhoz a róni. kath. lelkészeknek a canonika vizita-

czión alapuló illetményei tárgyában 1881-ben terjesztett „Emlékiratában 

bátor voltam a papi illetmények mibenlétét, az egyházi látogatási okmány 

érvényét, annak mi módoni értelmezését, és hatályosságát tüzetesebben 

fejtegetni. — Midőn ezen „Emlékiratára s az annak alapján a felme-

rült vitás ügyek elintézése körül a Nagyméltóságod bölcs vezetése alatt 

álló minisztérium kebelében megállapított elvekre ezúttal is hivatkozni 

bátorkodom: nem zárkózhatom el a szükségesség azon időnként meg-

jelenése elől, hogy naponta nagyobb átalakulásokon haladó társadalmi, 

és birtokjogi viszonyaink a papi congruák rendezését is elkerülhetetlen 

megkívánják. Hatalmas lépést méltóztatott tenni Exczellentiádnak már 

e téren azáltal, hogy a jelenlegi életviszonyoknak meg nem felelő papi 

illetmények felemelése tárgyában a kezdeményező intézkedések meg 

vannak téve. De a congruák megfelelő felemelése nem foglalná még 

magában azok teljes rendezését, ha egyszersmind a mostani viszonyok 

szerint magukat már túlélt egynémely szolgálmányok átváltoztatása is 

meg nem történnék. Sőt talán nem tévedek, ha azt vélem, hogy a 

congruák ujabb megállapítása szükségkép feltételezi az elavult jogczimen 

alapuló szolgálmányok előzetes átalakítását. — A lelkészi illetmény, 
vagyis a congrua legtöbb esetben a következő javadalmakból szokott 

állani: 1. a lelkészi lakból és az ehhez tartozó beltelek- és kertből; 2. 

a plébániai földekből, vagy ehelyett (ami főleg városokban, bányatele-

peken, stb. fordul elő) meghatározott összegű évi fizetésből; 3. az ágy-

bérből vagy párbérből (lecticale) vagyis azon illetményből, melyet a 

plébániához tartózó minden házaspár vagy özvegyférfi, ugy mint nő a 

plébánosnak, vagy szerződés (conventio), vagy az egyházi látogatás értel-

mében, vagy végre szokás s gyakorlat folytán részint készpénzben, 

részint meghatározott mennyiségű gabonában, vagy borban tartozik adni; 
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4. ott, ahol a megszüntetett egyházi tized tizenhatódának váltságából; 

5. a stóla-jövedelmekből (keresztelési, esketési, temetési - dijakból); 6. 

a misealapitványokból; 7. ott, ahol a vallásalap segélyezéseiből; 8. 

némely helyeken a kegyúrtól deputatum czimen élvezett készpénzbeli 

vagy egyéb javadalomból; 9. némely községekben bizonyos különleges 

javadalmazásokból, például a sörházak és korcsmák, meg a mészárszé-

kek által természetben vagy a szokottnál olcsóbb áron kiszolgáltatott, 

meghatározott mennyiségű sör, bor és húsból vagy fából; s végre 

10. az egyházi látogatások különböző értelme szerint a község-

beli „hivek", a „jobbágyok", vagy a „község által a plébániai földek 

egészben vagy részbeni megművelésére vagy egyéb czélokra, például 

malomba vitelre vagy valamely házi-munka végzésére kiszolgáltatott 

kézi- és fuvaros napszámokból." — Látható ezen felsorolt czimekből, 

hogy ezen javadalmak természetökre nézve mily nagyon különböznek 

egymástól; mert mig közülök némelyek a kegyúri adományon alapul-

nak (1., 2., 4., 8., 9. pont alattiak) addig mások (3., 5., 6. pont alat-

tiak) kizárólag az egyes hivek, — ismét mások (10. pont) a hivek ösz-

szesége vagy épen a község, mint ilyen által viseltetnek. — A congrua 

rendezésénél is tehát a szolgáltatások természetének különfélesége sze-

rint szükséges eljárni. A lelkészi lak és az ahhoz tartozó beltelek és 

kert, valamint a plébániai földek vagy az azt helyettesítő meghatározott 

évi fizetés a kegyuraság adománya, s illetőleg a városokat tekintve, a 

kegyúri jognak a királyi felség által reájok történt átruházásának folyo-

mánya levén, az semmi tekintetben sem jöhet kérdés alá, a városokat 

illetőleg még azon esetben sem, ha a város közönsége különböző val-

lásfelekezetül lakosokból állana; mert a kérdéses teher a városi szaba-

dalom adományozásakor nem az egyes polgárokra, hanem a városi 

vagyonra (peculium civitatis) hárittatott, tehát az nem egyéni, hanem 

városi terhet képez. A tizenhatod váltsága szintén nem jöhet változás 

alá, mert ez a törvénynél fogva nem egyeseket, s illetőleg más vallá-

son levőket, hanem az államkincstárt illeti. — A stóla-fizetések szintén 

csak azok vállaira nehezednek, akik a lelkész szolgálatát egyes felme-

rülő esetekben igénybe veszik. — Ez tehát, mert esetenként merül fel 

s mindig az illető fél megkeresésére, megváltás vagy átalakítás tárgyát 

épen nem képezheti, s legfölebb azon irányban vétethetnék megfontolás 

alá a Nagyméltóságod által már megindított congrua rendezés alkal-

mával, amennyiben ezen fizetés az egyes helyek vagy a szegényebb sorsú 

hivek tekintetében súlyosan elviselhető terhet képezne. — Ugyanez áll a 

párbérre nézve is, amennyiben a párbérfizetés csakis (?) a róm. katho-

likus hívektől követeltetik ; amennyiben azonban akár visszaélés, akár 

pedig a canonica vizitatió félremagyarázása folytán a párbér más val-



lásu hívektől is követeltetnék, ezen szokás, mint a fenálló törvények-

kel ellenkező- egyszerűen megszüntetendő lenne. — Sok kellemetlen-

ségre. szolgál okot a párbérnek gabonábani szedése (mecka) nem csak 

azért, mert behajtása sok izetlenséget okoz, hanem főleg azért is, mert 

a nép e czélra a legsilányabb gabonát használja ; minek következme-

nye az örökös súrlódás a né}) és lelkész között. Felette kivánatos lenne 

tehát, ha az adózás e neme készpénzre változtatnék át. — A mise-

vagy más egyéb alapítványok kérdés tárgyát nem képezhetik, mert a 

törvény, szerint az alapítványok ad mentem fundatoris kezelendők. — A 

vallásalapból nyújtott segélyezések a kormányzat körébe tartozván, 

attól jövőre sem vonhatók el. — A kegynraságtól némely helyeken él-

vezett deputatum ugyanazon jogi elbírálás alá esik, mint a fabrica 

ecclesiae, melynek kiegészítő részekép szerepel, s mely ennélfogva vál-

tozás alá nem eshetik. — Mivel mégis ennek kiszolgáltatása a kegy-

uraságnak hazánkbani alakulása módja szerint a földesúri birtokon alap-

szik, s mivel ezen birtok másvallásu egyénre is átmehet, amikor aztán 

kérdés merül fel az iránt, hogy a másvallásu földes ur a róm. kath. 

lelkész részére tartozik-e ezen szolgálmánvokat kijáruitatni ? az ebből 

származó pereskérdések megelőzése tekintetéből szükséges lenne intéz-

kedni az iránt, hogy azon terhek bekebelezés által kitűntettessenek. — 

Habár nem a congrua kérdésével kapcsolatos, mégis jónak látom ehelyütt 

felemlíteni azt, hogy hasonló telekkönyvi intézkedés kívántatnék meg a 

kegyúri terhek tekintetében is, mert ezek is számos vitás kérdésre szol-

gáltattak már eddig is s fognak még inkább a jövőben alkalmat szol-

gáltatni ; ezek mellőzésére pedig a telekkónyvezés lenne az óvszer. — 

A némely községekben szokásban levő különleges javadalmazások (sör, 

bor, hus stb.), amint egyrészről ezek beszedése sok kellemetlenséggel 

van a javadalmas részéről összekötve, ugv másrészről a mészárszék 

tartási jog megszüntetése s a korcsmálási regálénak ujabbkori szabá-

lyozása folytán ezek kiszolgáltatása a községeknek nehezebb feladatává 

valt. — Alázatos nézetem szór int tehát legczélszerübb lenne ezen ja-

\adalmat a congrua-rendezés alkalmával egyszerűen elejteni s megfe-

lelő készpénz fizetéssel felváltatni. 

Legtöbb s legkényesebb természetű vitás kérdést szült a papi 

munkák teljesítése, és pedig nem csak az által, hogy az egyházi láto-

gatások különféle értelmezésre, félremagyarázásra nyújtanak tért az által, 

hogy némely egyházi látogatásokban ezen munkákra, a ,coloni«, má-

sokban a x,sessionalistaeismét másokban a »parochianiS majd pedig 

a »jideles«, számosban a »commnnitas* köteleztetnek; hanem az által 
ls' hogy még a hivek is e munkát a kellő időben teljesíteni számtalan-

szor vonakodnak, s ha teljesitik is, ily munka, felületességénél fogva, 



nem nagy hasznára válik a lelkésznek. — Hogy ezen munkaszolgálta-

tások rokon természetűek a volt úrbéri szolgálmányokkal, az már első 

pillanatra sem szenved kétséget. — A volt földesúr levén egyszersmind, 

a kegyúr, valamint saját földjeinek megművelésére volt úrbéresei mun-

kaerejét használta fel: ugy az általa dotált lelkészségek földjeinek mü-

velését is volt jobbágyai terhére háritotta. — Most, midőn az urbériség 

már nem létezik s a volt jobbágyok földjei adás-vevés vagy egyéb tör-

vényes szerzési jogczimen más vallásuakra is átszállhatnak, ezek az 

azelőtt katholikus kézen volt telektől az egyházi látogatásokban megálla-

pított szolgálmányokat vonakodnak teljesiteni. 

Ha már ezen kötelezettségek valláspolitikai szempontból vétet-

nek tekintetbe, akkor kétséget nem szenved az, hogy a másvallásuak 

a róm. katholikus lelkésznek ezen szolgálmányokat teljesiteni nem vol-

nának kötelesek. — Mindeddig azonban az szolgált vezéreszméül ilyetén 

contentiosus ügyek elbírálásánál, hogy az ő Felsége jóváhagyása mellett 

megállapított congrua mennyisége egyesek önkényes birtokváltoztatása 

által csorbát nem szenvedhet, s azért oly kérdések elintézésénél, me-

lyekben a hívekre nem világosan, hanem a »colonusok« vagy »sessio-

nalisták^-ra rovatott az egyházi látogatásban a szolgálmány teljesítése : 

— az mint dologi teher a korábban terhelt birtokot megvásárolt más-

vallásu egyén által is viselendőnek mondatott ki. — Minél nagyobb tért 

foglal el azonban a vallás szabad gyakorlásának, és egyenlőségének 

elve: annál nehezebben lesz fenntartható a fenebb jelzett elvi állás-

pont. S ha kimondatik az, — mit a korszellem előbb-utóbb követe-

lend — hogy a más-vallásu egyén semmi körülmények között sem 

tartozik a római katholikus lelkésznek szolgálmányokat teljesiteni, akkor 

a congrua kérdése is egészen uj stádiumba lép. 

Minthogy pedig ezen álláspont megváltoztatása csak idő kérdése, — 

annálfogva a congrua rendezése előtt már e kérdést is múlhatatlanul 

szükséges tisztázni. 

A congrua rendezése a jelenleg fennálló javadalmak pontos össze-

írását és fólbecslését követe lenai; ezen összeírás és becslés pedig nem 

lenne megbízható, ha abban kétes természetű javadalmak is számba 

vétetnek. — Azért voltam bátor már fenntebb jelezni, hogy a vitáster-

mészetü szolgálmányok kérdésének tisztázása a congrua megállapítása 

előtt elkerülhetlenül szükséges. — Ezen biztos rendezés pedig igényte-

len nézetem szerint csak akkép vitethetnék keresztül, ha egyrészt 

kimondatik az, miszerint ily szolgálmányok teljesítése csakis a sa-

ját vallásbeli híveket terheli, másrészről pedig kimondatik az is, 

hogy ezen szolgálmányokkal rokon természetűek megváltás mellett el-

törültetnek. 



Lehetne ugyan ezeket jcvőre telekkönyvi bekeblezések elrende-

lése által is biztosítani. Ámde ily terhelés a birtok, és tulajdon szabad-

sága és korlátlanságába ütköznék; de meg — mint már emlitém — e 

szolgálmányoknak nincs is értéke a javadalmas előtt, s a megváltás már 

azért is előnyére szolgálna, mert a lelkésznek a hiveiveli Ízetlenségek 

egyik okát eltávolitaná. 

Már is vannak arra példák, hogy a lelkészek a papi munkák te-

kintetében híveikkel váltsági szerződésre léptek. Ha a püspökök saját 

hatáskörükben erélylyel sürgetnék az ily váltságok keresztülvitelét: 

akkor remélhetőleg törvényhozási intézkedésre sem leendne szükség, 

mert néhány év alatt ezen kérdések is tisztába hozatnának. 

Alázatos nézetem szerint tehát ugy ezen, mint a fennebbi kérdé-

sek tekintetében a püspöki kar lenne fölhívandó a váltsági eszme meg-

valósítására. Ha azonban ezúton czél nem éretnék; akkor vélekedésem 

szerint a törvényhozásnak kellene ezen szolgálmányoknak — természe-

tesen megfelelő váltság melletti eltörlését kimondani. Ez esetben ezután 

azon kérdés merül fel, hogy a) a váltság mily alapon eszközlendő ? és 

6) hogy a váltság összege ki által fizetendő ? A fennebbiek szerint a 

papi szolgálmányok és adózások a volt jobbágyi szolgáltatásokkal rokon 

természetűek levén, ezek megvitásának módja ugyanazon elvek szerint 

lenne keresztülviendő. 

Hogy pedig a váltságösszeg ki által fizettessék; arra önkényt kí-

nálkozik a felelet, tudniillik az eddigi kötelezettek által, mert ezek 

szoros értelemben vett magán terhei voltak akár az egyes híveknek, 

akár pedig a községeknek mint ilyeneknek. A váltsági összegek behaj-

tása körül — melyek esetleg 10 éves részletfizetésekben történnek — 

az adók és egyéb közterhek behajtása tekintetében fennálló szabályok 

lennének életbe léptetendők. 

Hallatszanak oly hangok is, mintha ezen váltságok a vallásalap 

terhére, vagy legalább annak közvetítésével lennének keresztülviendők. 

Ezen fölfogás azonban nemcsak hogy téves, hanem egyenesen el-

lenkezik is a vallásalap rendeltetésével; mert ennek czélja az esetle-

ges segélyezés, nem pedig a fennálló kötelezettség átvállalása. 

Ezekben bátorkodtam alázatos nézeteimet röviden előterjeszteni. 

Ha ezek Exczellencziád magas intenczióival találkozni szerencsések 

volnának: akkor további kegyes utasításaihoz képest ezen alapokon a 

megfelelő felhívások a püspöki karhoz kibocsátandók lennének. — 

Mindenesetre nagyon kívánatos, sőt szükséges az, hogy ezen vált-

sági kérdés a congrua-rendezéssel együttessen tárgyaltassék, mert az 

biztos megoldást csak ezúton nyerhetend. — Erdélyben más viszonyok 
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levén, ezen intézkedések csak a szoros értelemben vett Magyarországra 

terjednének ki. Mély tisztelettel vagyok Budapesten, 1885. julius hó 

3-án. Exczellencziádnak legalázatosabb szolgája : Boncz s. k., köz- (értsd: 

katholikus) alapítványi kir. ügyigazgató. 

Hol találod föl ezen hivatalos iratokban nyomát az általad pap-

fogó kortes vagy kassza nemonisnak nevezett pénztárnak, melybe a 

püspökök ama százezreket befizetni kötelesek ? vagy azt, hogy állitásod 

szerint ők már e terhet el is vállalták volna? hisz a „Nemzet" a magyar 

kormány hivatalos közlönye csak annyit vall be, miszerint a püspöki 

kar a miniszterhez intézett átiratában kijelenté, hogy e tárgyban érdem-

leges nyilatkozatot csak az ez ügyben tartandó püspöki értekezletek s 

tanácskozmányok befejezése után tehet csak.*) Ha a coulisszák titkos 

forrásából merített hiredet a parockiák Összeírására nézve hitelesnek 

tartod, melytől oly annyira .rettegsz, akkor ezen tény maga is elegendő 

fentebbi állításodnak megczáfolására, mert ha már hired szerint aláveté 

magát a püspöki kar a minisztérium akaratának, és ama roppant nagy 

összegnek befizetését elvállalta, akkor minek az összeírás ? minek a to-

vábbi tárgyalás ? Azt hiszed a „Nemzet" nem dobolta volna ezt is már 

ki ? Egyébiránt nincs oly nagy aggodalomra okod félni eme uj conscrip-

Hótól sem, az adófelügyelő ugyan annak nyomán nem fog tőletek na-

gyobb jövedelmi adót követelhetni, mert az aligha fogja növelni con-

gruátoknak adó alá tartozó összegét, miután a kir. ügyész maga is 

hangsúlyozva azt véleményezi fent közlött iratában, hogy abba a kétes 

természetű jövedelmek be nem veendők, pedig a most divó gyakorlat 

szerint az adóhivatal ezeket is gyakran adó alá vonta a lelkészeknél, 

mint biztos jövedelmet; továbbá ezen összeírást nem egyedül a politikai 

hatóság kiküldötte fogja készíteni, ott fog vele együtt az egyházme-

gyei hatóság küldötte is ez ügynél közreműködni, mindketten a lelkész 

által e czélra benyújtott adatok alapján fogják az összeírást eszközölni. 

Vagy tán a természetben birt lakás becsértékét, — mely hir szerint a 

lelkész jövedelméhez csatoltatik — félted az adóztatástól ? megnyugtat-

j ák ez iránt is, mert az 1875. XXIX. t.-cz. 5. §-a ezt adómentesnek 

•^elenti ki, különben is a falukban a természetben birt lakásnak értéke 

nem a Budapesten divó lakbér összegek után fog kiszámíttatni, és ab-

*) A »Magyar Állam« 1SS5. május 9. számában idézett »Nemzet« újságban ez áll : 
»A püspöki kar a miniszterhez adott nyilatkozatában afölött érzett örömének és elismerésének 
adott kifejezést, hogy a miniszter szives volt e tárgyra figyelmet fordítani, és a fenforgó kér-
dés megoldására közreműködését is fölajánlotta, egyszersmind ama hitét is hangsúlyozta vá-
laszlevelében, hogy e fontos kérdés kielégítő megoldása csak is az államhatalom és egyházi 
kormányzat jóakaratú együttműködése által biztositható, egyébiránt a püspöki kar e tárgyban 
érdemleges nyilatkozatot csak az értekezletek s tanácskozmányok befejezése után tehet csak.« 



ból még egy szobának, mint hivatalos helyiségnek bérleti összege le is 

fog számíttatni. 

De midőn e tekintetben megnyugtatlak, őszintén bevallom azt is, 

hogy eme conscriptió kedvezőtlen eredményű leend több oly lelkész-

társaimra, kik a vallás alaptárból eddig úgynevezett congrua-pótlékot 

kaptak, és most is élvezik azt. Ezen a mult, vagy e század elején 

utalványozott pótlék azon időben azért adatott, mert a lelkésznek sza-

bályszerű congruáját kellett akkor avval pótolni. Azonban időközben 

uj szerződések, dotacziók és a megszaporodott hivek száma miatt e 

paróchiák jövedelme tetemesen növekedett, és mind emellett azok még 

ama pótléknak most is élvezetében vannak. Természetes, hogy az uj 

összeírás alkalmával ezen vallás alaptári pótlékok beszüntetése nagyon 

valószínűnek mutatkozik, de azt hiszem ez is csak a jelenleg azt él-

vező lelkész halála után lesz foganatosítható, mert eme jövedelem is 

törvényes beigtatása alkalmával átadatott neki, és igy — ha csak arról 

önkényt le nem mondana — ily rövid uton attól megfosztható alig 

leend. De emellett még egy más, elég kellemetlen eredménye is leend 

eme uj conscriptionak, illetőleg a 800 frt megállapított lelkészi congrua 

minimumának. Félre ne érts, én is örvendek' szivemből örvendek annak, 

hogy az egy század előtt az akkori viszonyok közt a lelkész ellátását 

elegendőleg biztosító, de most már ki nem elégítő 300 frt lelkészi 

congruának minimál összege most 800 frtra fölemeltetik, illetőleg ez 

összegben állapittatik meg, hanem hát valamint minden tárgynak, ugy 

eme fényes állapotnak is meg lesz a maga árnyoldala is, mert az eddig 

eme összeggel nem biró lelkészi kar congruájának eme szabályozása, 

illetőleg 800 frtra tervezett fölemelése által elveszti az ujabb törvények 

által is számára megadott exekutió mentes szabadalmát. Ugyanis az 

1876. XXXI. t.-cz. 1. §-a szerint „Egyházközségi lelkészek, és segéd-

lelkészek stb. rendes fizetésének . . . legfölebb egyharmada, és ez is 
Csak akkor vehető végrehajtás alá, ha a fizetés . . . évi 600 frtot meg-

halad, és ha a végrehajtást szenvedett részére évi 600 frt a foglalás 

utan is érintetlenül megmarad." 

Ezen törvény által tehát eddig védve voltak a 600 frtnál nagyobb 

jövedelemmel nem biró lelkészek a hitelezők részéről ellenük indított 

vegrehajtás terhétől, ha mégis ezek itt-ott mertek azoknak ily körül-

mények között hitelezni, jövőre azonban nem lesznek már ezek sem 

irányukban a kölcsönadásban oly nehézkesek, mert a 600 frtot túlha-

ladó 200 frtnyi telesleg eltemeté számunkra az eddig élvezett privilé-

giumot, és miután ily végrehajtási esetben a adós jelöli ki a hitelező 

szamára a végrehajtási alapot, ha előforduló eseteknél a lelkészt védel-

mező furfangos ügyvéd a szinte lelkészi, congrualis jövedelembe föl-
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vett természeti lakás becsértékét jelölné ki e czélra, nem tudom, hogy 

a végrehajtó találna-e vevőt erre.4 

Ami ezen régi 300 frt congruát illeti, József császár is belátta már 

ennek csekélységét, és kilátásba is helyezte annak fölemelését a vallás 

alaptárból, de bevárandónak határozta erre nézve azon időt, midőn az 

eltörlött szerzetes-rendnek eme tárból nyugdíjjal ellátott tagjai kihal-

nak, és igy a vallás alaptár eme kiadásaitól megszabadul. — Az 1791. 

évi bizottság is hason véleménynyel volt eme congrua összege iránt, és 

azt javasolta ő Felségének, hogy az falukban 400 frt, nagyobb mező-

városokban 600 frt, és királyi városokban 800 frtra emeltessék föl, ő 

Felsége 1802. ápril 4-én 3600. szám alatt kiadott*) leiratában el is fo-

gadta elvileg eme bizottság javaslatát, azonban a helytartó-tanácsnak ama 

fölterjesztése folytán, — hogy a vallás alaptár eme fölemelést nem ké-

pes most már elviselni — maradt minden a régi statusquo állapotában, 

csak a kegyúri jogokat gyakorló városi hatóságok szoríttattak felsőbb 

helyről előforduló esetekben arra, hogy a náluk működő lelkésznek 

fizetését 800 frtra emeljék föl. Az 1827. évi országos bizottság szinte 

azon javaslattal lépett föl, hogy a 400 és 600 frtban meghatározott 

lelkészi congrua — mihelyt a vallás alaptár körülményei megengedik — 

a lelkészek részére ki is utalványoztassék, sőt a püpököknek előter-

jesztésére és ajánlatára a helyi körülmények igényeihez képest a vallás 

alaptár ezen összeget konventionális pénzben fizesse ki. Azért a tör-

vényhozás utján is kimondatni javasolja e bizottság azt, hogy ugy a 

magyarországi királyok jótékony adakozásaiból, és más egyesek adomá-

nyaiból keletkezett lelkészek pénztárának (cassa sic dicta parochorum) 

valamint az eltörlött szerzeteseknek ingó s ingatlan vagyonából és más 

egyházi természetű forrásokból alakult vallás alaptárnak jövedelme 

egyedül és kizárólag a lelkészek javadalmazására fordíttassák, és más-

nemű kiadások abból ne fedeztessenek, hogy igy a mindkét szertartású 

— római és görög — kath. lelkészek közül azok, kiknek jövedelme 

a helyi körülményekhez képest hivatalos állásukhoz mérten nincs ele-

gendőleg kimérve, eme pénztárakból nyerhessenek kellő segélyt, és 

hogy ezen czél mielőbb megvalósítható legyen, ő Felségét a királyt arra 

kéri a bizottság, miszerint ő mint honunkban a kath. egyháznak és ala-

pitványainak legfőbb kegyura saját hatáskörében az 1548.12. t.-cz.**) ér-

telmében intézkedjék ez ügyben. 

*) Religio iS6o. I. 49. sz. 
**) Ezen t.-cz. az iránt intézkedik, liogy az elhagyott monostorok, zárdák s káptalanok 

jószágainak jövedelme tudós s az Isten igéjét hirdető lelkészek kiképezésére s javadalmazá-
sára fordittassék, kik az ország népét a régi katholika igaz egyház kebelében megtartsák, és 
az attól elpártoltakat oda visszavezethessék ; továbbá ama jövedelmekből iskolák építtesse-
nek, és az ezekben oktató tanítók fizetést, az azokban szorgalmasan tanuló ifjak pedig segé-
lyezést nyerjenek, hogy igy jó szorgalmasan s tudós férfiúkat nyerjen az ország magának azokból. 
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Azonban eme kedvező vélemény s javaslat daczára is a congrua 

fölemelés elmaradt, és némi javulást e tekintetben ő felségének 1836. 

nov. 8-iki adott ama rendelete eszközlött, melyben elrendeltetett, hogy 

a vallásalaptárból a lelkészek s segédlelkészek javára eddig váltópénz-

ben a congrua kiegészítésére kiszolgáltatott segélypénzek 1836. nov. 1. 

kezdve pengő pénzben fizettessenek ki. 

De térjünk már át magára a párbér- és congrua-ügyre. 

Könnyű neked kedves barátom és Pongrácznak ez ügyre nézve 

a miniszternek s a püspöki karnak a párbér s congrua rendezése 

ügyében követett eljárását, s jó szándokát gyanúsítani, s ellen-

zéki viszketegből annak valósítását nehezíteni, vagy megakadá-

lyozni akarni, hisz eme nagyfontosságú kérdés titeket nem érint, 

s igy nem érdekelhet, mert az isteni gondviselés mindkettőtöknek 

oly plébániákon adott működési teret, melynek hívei s lelkészei a pár-

bért nem ismerik, ti barátim minden évnegyed végén elkülditek bélyeg-

zett nyugtátokat a kegvurasági jogot gyakorló uraság irodájába, neve-

tekkel bélyegzett üres zsákaitokat pedig az uradalmi hambárba, és ezeket 

itt gabnával megtöltve kapjátok vissza, az irodából nyert pénzzel pedig 

tárczáitokat töltitek meg> 

Kedves barátom boldogok és szerencsések vagytok jelen helyze-

tetekben ama társaitokhoz képest, kiknek dotatiója az úgynevezett pár-

béri adományokra van alapítva. De ha már a régi világban is panasz-

képen emlité föl Horácz a klasszikus költő azt, hogy non cuivus homini 

contingit adire Corinthnm, a Magyarországban (Erdély- s Horvátorszá-

got ide nem számítva) ötezer néhány rk. és gkath. parochiáknak alig 8 

vagy 10 százaléka az, mely eme szerencsés helyzetben van, a négy és 

fél ezernél nagyobb számú lelkész társaitok a párbér forrásából beszer-

zett gabonából sütött kenyérnek keserű izével táplálkoznak naponkint. 

Hihető ugyan, hogy midőn sirban nyugvó főpásztoraink, és a hatóságok 

e forrást — a párbért — jelölték ki a lelkészi dotatio biztosításául, 

azon időben a híveknek vallásos érzelme, az egyház s szolgái iránti 

kegyeletes ragaszkodása elég biztosítékul szolgált arra nézve, hogy a 

vagyoni tekintetekben is jól álló hivek azt készséges örömmel fogják 

mindig beszolgáltatni annak, ki náluk a községben lelkük üdvössége 

ügyét vezényli. Azonban e mai korban uralomra vergődött materialisti-

cus irány megingatá s itt ott már el is fogyasztá a vallási buzgalmat, és 

az egyház s szolgái iránti kegyeletes ragaszkodást, híveinknél is e tekin-

tetben a hévmérő majdnem itt-ott már a fagypontig leszállott, a vagyonos-

sag is a különféle — régebben alig ismert — állami és községi külön-

féle terhek, és más társadalmi viszonyok miatt oly annyira megfogyott, 

miszerint ugy az állam, mint a község, és ennek lakói, csak kölcsön-
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pénzek és uj meg uj adósságok segélyével képesek magukat fönntar-

tani, és ennek egyik szomorú eredménye az is, hogy népünk nem ugyan 

földei gazdálkodási rendszerénél, hanem a zsidók által kezelt pénzinté-

zeteknél folytatott váltóforgatás következtében birtokától megfosztva 

elszegényedett, és birtokát a párbért fizetni nem akaró másvallásuak, és 

legújabb időben leggyakrabban már az uj polgárok kezébe volt kény-

telen átengedni, és egy jobb s szebb hazát Amerikában vélt feltalálni, 

hová évenként nagyszámmal vándorol ki. 

Midőn a párbérszedésnek ideje Augusztus hóban bekövetkezik, a 

lelkész, — ki egész évig kölcsönpénzből élősködött, — útnak ereszti 

megbizott emberét az általa felfogadott kocsin hivei közé, ki házról-

házra járva — mint a koldus — bekéregeti a lelkész részére alamizsna-

szerű dotatióját. Ha jó termés volt a község határában, akkor talán 

nagy nehezen — noha ekkor sem mindig — megadják a párbért, itt-ott 

azonban némi telhetetlen papzsák, vagy más czifra észrevételeket is 

tesznek a gabona közé, melyet némelyek előre már megrostálnak a pap 

számára, és mint a királyi ügyész is felemlíti a kultuszminiszterhez irt 

levelében, a gabonák legsilányabb nemét, az az rostaaljat adnak pár-

bérben, mely már a pap számára elkészitve külön zsákban van elhe-

lyezve, melynek felső része nagyon is elüt az alsótól. Ellenben, ha 

silány terméssel látogatta meg az Isten a községet, akkor már készen 

lehet annak szolgája a lelkész is arra, hogy hiveinek legnagyobb része 

avval utasítja el megbizott emberét, ,,az idén nem adhatom meg a pár-

bért, majd jövőre, ha Isten jobb termést ád, megadom", és még ezen 

nyilatkozatot is megköszönheti a lelkész, ha zsákját gabona helyett 

ezen ígérettel töltik meg, többen másforma czifra nyilatkozatot raknak 

abba be. 

Ily módon idővel fölszaporodnak a párbéri restáncziák, melyeket 

a lelkész életében nem tudván behajtani, halála után a végintézetében 

megnevezett örökösei, kiknek azokat hagyományozta, nem igen gaz-

dagszanak meg e hagyatéktól, mert az elöljáróság azokat részint elsze-

gényedés, a községbőli kivándorlás, vagy halálozás folytán rendesen 

behajthatatlanoknak állítja, és bizonyítja is; azért legczélszerübben 

cselekszenek az ily lelkészek, ha az életükben be nem szedhetett pár-

bért végintézetükben híveiknek elengedik, vagy pedig az egyik alföldi 

nagy kath. városban a mult időben egyik polgár által alkotott véginté-

zetéhez hasonló módon intézkednek eme párbéri hátralékról, ki két év 

előtt ellopott Csákó nevü tehenét — ha idővel megkerülne mégis — 

János nevü fiának, ha meg nem kerülne, a barátoknak hagyomá-

nyozta. 

Ha ily párbérrel dotált parochiákon a vizitatió-canonica, vagy 
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más okmányok alapján azon gyakorlat divik, hogy a földdel nem biró 

házaspárok is — mint a földesek — gabonát tartoznak fizetni párbér 

fejében,*) még nagyobb szánalomra méltó a lelkészek állapota, mert az 

ily földetlen ember az aratási idény alatt keresi be magának s számos 

tagból álló családjának egész évi élelmét, melyből még jobb termésű 

évben is nagynehezen adhatja meg a párbért; silány terméskor pedig 

— midőn az ő zsákjai sem teltek meg — annak megfizetése majdnem 

a lehetetlenséggel határos. A lelkészek nagyrésze eltekintve a cano-

nica-vizitatio által részükre biztositott eme jog előnyétől azon elvből, 

— hogy a mai biztos veréb-pecsenye többet ér a holnapi bizonytalan 

túzoknál — akép segítettek eddig magukon és a szegény zselléreken 

is, hogy csekélyebb váltsági ár lefizetése iránt adhoc kiegyeznek a köz-

ség elöljáróival, melyet némely jobb akaratuak meg is fizetnek, mások 

pedig a nagy városokban divatos Aufschreiben számlára iratnak fel, és 

igy a fentérintett végintézeti Csákó tehén hagyatéki sorsára jut. 

Nemcsak sajnálatraméltó helyzete van az ily lelkészeknek, kik 

jobb remény tejében már régóta küzdenek az ellen, de igazságtalan és 

méltánytalan a párbérek nálunk most gyakorlatban levő egész rend-

szere ; mert meglehet-e azt a méltányosság és igazság elveivel egyez-

tetni a mai jogegyenlőség korszakában, hogy midőn minden adó s más 

teher könnyebb elviselés végett a birtok mennyisége után rovatik ki, 

egyedül a lelkésznél tétetik kivétel, kinek fizetéséhez az egész, fél te-

lek, vagy nagyobb birtokkal biró házaspár épen oly összeggel tartozzék 

csak hozzájárulni, mint a negyed vagy nyolczad telekkel, vagy föld-

del épen nem, csak házzal, néha evvel sem biró házaspár, holott a fa-

luban a lelkész épen oly, talán még szükségesb előljáró, mint a 

jegyző, biró, s esküdt uraimék, kik dotatiójukat a birtok aránylag ki-

vetett községi pótadóból fenntartott pénztárból nyerik, csak az 

egyház szolgái küzdenek még mindig e nyomorral, holott a mai időben 

már a sok statisztikai kimutatások és hivatalos időszaki jelentésekkel 

, *) A Religióban 1860. II. félév 48 — 50. sz. a papi párbérről megjelent értekezés szerint 
hazankban a pécsi püspöki megyében 1714. tartott megyei zsinat határozmánya a felmutat-
ható legrégibb okmány, mely eme lelkészi dotatiot ily szerencsétlenül szabályozta, ott 
ugyanis a) a földdel biró házaspárok készpénzben 2 5 dénárt, vagy öt garast, termesztményben 40 
oka (egy pozsonyi mérőnek felel meg) közönséges búzát, vagy ennek váltsági árául 1 frtot; 
pénz hiányában, vagy megfelelő munkát tenni, vagy rozsot, árpát, zabot, kukoriczát, bab, 
lencse, köles és pohánkát tartoznak megfelelő arányban érette adni, a földdel biró özve-
gyek nemi különbség nélkül, ugy a nőtlen s hajadon örökösök is, ha a földet öröklötték, 
felét tartoztak befizetni annak, mit a házaspárok fizettek, ugyanannyit voltak kötelesek 
fizetni az idegenek is, és mindazok, kik valamely sessio földet elfoglaltak, és mezei gazda-
sággal, vagy szőllőmüveléssel foglalkoztak; b) földellen házaspárok, zsellérek, ha lovaik s 
ökreik voltak, épen annyit fizettek, mint a földes párok, ellenben ha igavonó marhájuk 
nincs, akkor 10 oka búzát, és 12 dénárt fizettek, ezenkívül egy napszámot. A zsellérek 
özvegyei nemi különbség nélkül 22 dénárral és 2 napszámmal járultak a lelkész ellátásához; 
cj szüret alkalmával a szöllős gazdák öt pint mustot, az özvegyek s zsellérek felét, ugy a 
nőtelen és hajadon örökösök is annak felét 2 és fél pintet fizetnek. 

3 
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terhelt lelkész az államnak ingyen szolgáló oly iródiákja lett, hogy 

sokszor alig képes hivatalos s magánügyeit ezen államügyek végzése 

után szabadon maradt idő rövidsége miatt elvégezni. 

Nem irigylendő azon lelkészeknek sorsa sem, kiknél szerződés, 

vagy törvényes szokásból a község hivei tartoznak lelkész javadalmához 

tartozó sessió földet megművelni,*) és annak terményét learatni; az 

1802. évi országos conscriptióban az ily megművelt sessiónak jövedelme 

50 frt, — ellenkező esetben 25 frt van felszámítva a congruába. Mi-

után a lelkészek nagyrésze azon szomorú tapasztalatra jutott, hogy az 

ily Isten nevében teljesített potya munka mellett megművelt sessiójuknak 

évi terménye alig fedezte a vetőmagon kivül ama költséget, melybe az 

adó, és a szántó s arató emberek részére jobb munka reményében 

küldött étel s ital került, jobbnak látták csekély váltsági árért ezen 

községi munkát elengedni, mert a szomorú tapasztalás szerint egyik-

másik a mindszentek lytaniájában a villámtól és fórgetegről szóló kö-

nyörgéshez, — melyre a hivek azt szokták felelni: Ments meg Uram 

•minket, — lassú hangon azt is hozzá csatolta: és a községi munkától. 

A kultuszminiszter ur által véleményadásra felkért kir. ügyész 

maga is tarthatlannak tartja továbbra eme helyzetet, és eme annyi sok 

izetlenségeknek s kellemetlenségeknek alkalmat nyújtó szolgálmányok 

megváltására a községeket törvény által is utasítani javasolja; miután 

azonban ő maga is elismeri azt, hogy eme a kegyurasági földesuraság 

által jobbágyaira hárított terhes szolgálmányok az úrbéri terhek-

hez hasonlók, véleményem szerint, miután ezeknek elvesztéseért 

az állampénztárból lettek a volt földesurak kárpótolva, a mél-

tányos igazság azt hozná magával, hogy eme terhes szolgálmányok is 

ugyanazon forrásból kárpótoltassanak, melybe a lelkészek is áldoztak e 

czélra. Ugyanezen véleményt nyilvánítja ő a párbéri járulékokra nézve 

is, itt szinte átalány szerződési egyezségek kötését hoz javaslatba. 

Röviden lerajzolván előttetek a párbérre szorított lelkészeknek 

sanyarú helyzetét, melyet a miniszter maga is olyannak nevez levelé-

*) Ugyanazon pécsi zsinat e tárgy iránt is rendelkezett, kijelentvén, hogy a plébánia 
földek művelése szinte a parochiabeli hivek kötelessége, nevezetesen a) minden az anya s 
fiók helyeken lakó földes pároknál található két eke tartozott őszkor egy holdat háromszori 
szántás után a lelkész által adott egy kiló búzával bevetni, beboronálni, és annak idején feltakarí-
tani, tavaszi szántás s vetés alá szinte egy holdat ; b) igavonó marhával és ekével nem biró 
zsellérek a szántás helyett egy napszámot adtak ; c) kocsival biró házaspár két kocsi, mások, 
kik összefogva birtak csak kocsit állítani, egy kocsi fát tartoznak évenkint a plébánia udva-
rába fuvarozni, melyet az igavonó marhával nem biró zsellérek vágtak föl; d) a földes pá-
rok továbbá széna kaszáláskor egy, az özvegyek fél napszámot adtak, melyet a ló nélküli 
zsellérek fölgyüjteni, a földes párok pedig a plébánia udvarába behordani voltak kötelesek. 
Végre a plébániához tartozó szöllő mindennemű munkája szinte a plébániabeli hivekhez tar-
tozott. Ha pedig nem volt a plébániának földje vagy szöllője, akkor a földes uraság és tiszt-
jeinek kikért közbejötte mellett más módon kivánt a pécsi zsinat a hivekkel a lelkész ellá-
tása végett a fentebbiekre nézve egyezkedni. 
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ben, melyet a napirendről levenni többé nem lehet, őszintén be kell 

vallanom, hogy az, ki a magyar kormánynak eme jóakaratú szándokát, 

vagy az ezen ügynek tárgyalását készséges örömmel felkaroló püspöki 

karnak lépését gyanúsítja, azt én, ha hatalmamban állana, az oly ren-

dezett párbérmentes parochiáról, — mint aminőnek Pongrácz barátom 

és te is birtokában vagytok — egy pár évig ily párbéres parochiára 

küldeném el büntetésül, biztosan tudom, hogy kiábrándulna, és nem 

látna a kormánynak jelenleg megindított tárgyalásában oly kortes csap-

dát, minőről itt álmodoztok. 

Tudom előre, hogy mit válaszoltok erre, t. i., hogy a kir. resolu-

tiók assistentiát rendelnek ezen esetben a lelkész számára behajtandó 

párbér hátralékok ügyében. Igazatok van, léteznek ily felsőbb paran-

csok, csak az a baj, hogy ezeket a járásbeli hatóságok nem találják 

fel egyhamar archívumukban, és részint ezért, részint tán más okok 

miatt is avval nem igen szolgálnak, és ha a lelkész ismételve sür-

geti, igen sokszor a kérvényező lelkészt a törvény útjára utasítják, vagy 

ha a zsinóros megyei pandúrt a községbe kiküldik, és ez a hátraléko-

soknak ágyneműit szedi össze, és a községházánál elakarja kótyave-

tyélni, megindul az eget is megindító szidahnazás, sirás és jajgatással 

vegyitett átkozódási panasz a pap ellen, tömegesen szaladnak ezek a 

plébánialakra, és ott képzelheted, hogy ez alkalommal minő jelenetek 

fordulnak elő ; nem ritkán tanuja lehetnél azon jelenetnek is, hogy a 

siránkozók egyike-másika — erre talán mások által betanítva — az ott 

levők közül két tanú előtt be is jelenti fizetés helyett az apostasiát, 

melynél azután egyik a másikának visszaszolgáltatja eme tanuzási szívessé-

get. A szegény lelkésznek szive — ha kőből volna is — megindul ezen 

a parochiális házban részint gonosz szándok, részint elkeseredettség 

miatt előidézett botrányos scenákra, melyektől hogy megszabadítsa ma-

gát, követet küld a községházához, beszünteti a dobolást és licitatiót, 

és kifizetvén saját zsebéből a végrehajtónak útiköltségét és napidiját, 
a z t haza küldi, és a szomorú eredmény nemcsak az üresen maradt 

hambár s tárcza, hanem ennél még szomorúbb ama tünemény, hogy a 

hitéletnek kertjében a lelkész által 11 hónapon át fáradtságos szorga-

lommal ápolt, s már szépen tenyészni kezdő virágokat egészen, vagy 

részben tönkre tette eme vihar s förgeteg, az assistentiának igénybe 

vétele. 

Ismételem, hogy nem regényt irok, hanem valóban itt-ott megtör-

tént tényeket rajzolok ezen levelemben. Hidd el édes barátom, keserű 

izü ama kenyér, melyet a párbér búzából sütnek a lelkész s cselédei 

szamara. Jól mondá azt Csanádnak nagynevű s nagyemlékű egykori 

püspöke, Lonovics József, hogy a párbéres parochián szolgáló lelkész 

2* 
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csak 11 hónapig kedves hivei elótt, tizenkettedikben, — midőn törvé-

nyes járandóságát szedeti — akkor már megszűnik az lenni hivei előtt, 

kapzsi, huzavona, sziv, s telhetetlen, s Isten tudja még minő más mel-

lékneveket kap az, ki az év egyéb hónapjain át kedves és szeretve tisz-

telt lelkiatya volt a községben. 

De elég legyen már a panaszokból, térjünk magára az ügyre át. 

Hogy bővebben megismerjétek a vita alá vont congrua és párbér ügyé-

nek állását, a királyi ügyésznek levelében fölemiitett néhány a lelkészi 

javadalomhoz tartozó jövedelmi ágnak értelmét s jelentőségét is bővebb 

magyarázattal akarom íölvilágositani. 

A királyi ügyész a lelkészi dotátiónak következő czimeit sorolja elő ; 

1. lelkészilak és annak kertje ; 

2. plébániaföld, vagy ennek váltsága fejében a városokban adott 

készpénz ; 

3. ágybér, vagy párbér; 

4. megszüntetett egyházi tized tizenhatodának váltsága; 

5. stolaris jövedelem ; 

6. mise-alapitvány; 

7. vallási alap segélyezése ; 

8. itt-ott a kegyúri pénztárból deputatum czimen élvezett kész-

pénz, vagy egyéb javadalom; 

9. némely községekben a ^^¿/<?-jövedelemnek egy része; 

10. plébániaföld müvelése iránt, vagy más ily természetű még most 

is fennálló terhes szolgálmányok. 

Ez utóbbi pontra, ugy a kir. ügyésznek eme szolgálmányok meg-

váltása ügyében tett javaslatára nézve megtettem már fentebbi észrevé-

teleimet, miután a kir. ügyész ezen itt elősorolt ágak közül némelye-

ket ezentúl is fenntartani kiván, csak azon jövedelmi ágakat veszem 

most tárgyalás alá, melyekre nézve ő módosítást hoz javaslatba. 

A) A párbér természetét s minőségét, annak, ki ebből élni kény-

telen, keserű és sajnos helyzetét már fentebb lerajzolám, a kir. ügyész 

óhajtja ugyan a lelkészkedő papság számára ezen lectiális dotatiónak 

jövőre is fenntartását, de ugy, hogy a községek azt megváltani, és az 

annak beszedésétől fölmentett lelkésznek beszolgáltatni kötelesek le-

gyenek, azonban e párbért, vagy váltsági árt csak a katholikus hivek 

tartozzanak ezentúl fizetni a községnek, másvallásuak pedig attól föl-

mentve legyenek. 

B) A stolára nézve szinte ezen véleményt nyilvánítja, és csak oly 

helyeken kérné a congrua rendezése alkalmával ezen ügynek szabályo-

zását, ha ezen fizetés egyes helyek, vagy a szegényebb sorsú hivek te-

kintetében súlyosan elviselhető terheket képezne. , 
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. C) A 10. pont alatti terhes szolgálmányoknál szinte csak a katho-

likus hiveket kívánja jövőben terhelni, és a másvallásuakat ettől föl-

menteni. 

D) A 8. pont alatti kegyurasági pénztárból nyújtott fizetésnél a 

kir. ügyész nem kívánja már a nem kath. földesurat fölmenteni eme 

tehertől, mert az a földesúri birtokon nyugszik, minthogy azonban föl-

merülhet ama kérdés, hogy a katholikus kézről más-vallásu földesúrra 

átszállott birtok után tartozik-e a kath. lelkész részére ̂ ezen eddigi 

szolgálmányokat teljesíteni? eme pörös kérdéseknek megelőzése tekin-

tetében véleménye szerint szükséges lenne intézkedni aziránt, hogy 

eme terhek bekebelezés által kitüntettessenek, s biztosíttassanak. 

A királyi ügyész véleményes jelentésében azon általa fölvetett 

kérdésre, hogy az általa ajánlatba hozott váltsági összegek ki által 

jizettessenek meg? azt válaszolja, hogy e kérdésre önként kínálkozik 

ama felelet, t. i. az eddigi kötelezettek által, mert ezek szoros értelem-

ben magánterhei voltak akár az egyes híveknek, akár pedig a közsé-

geknek mint ilyeneknek, és ezen váltsági összegeknek behajtása körül 

— melyek esetleg 10 éves részletfizetésben is történhetnek — az adók s 

egyéb közterhek behajtása tekintetében fennálló szabályok lennének 

életbeléptetendők; ugyanezen elvéhez hü marad a D) pont alatti uj 

földesurnái is, de már ettől eltért az A) esetnél, jelentésében ugyanis 

azt mondja, hogyha akár visszaélés, akár pedig a canonica vizitatió félre-

magyarázása folytán a párbér más-vallásu hívektől is követeltetnék, 

ezen szokás, mint a fennálló törvényekkel ellenkező, egyszerűen meg-

szüntetendő lenne, ugy a Q alatti pontnál is azt vitatja, hogy a szabad 

vallás gyakorlatának és egyenlőségnek elve azt kívánja, hogy másval-

lásu egyén ezen szolgálmánytól felmentve legyen. 

Hogy a vita alatti kérdést minden oldalról megérthesd, egy kis 

fölvilágosítást nyújtok neked arra nézve, hogy a kir. ügyész ez ügyben 

a Jenálló törvényre csak hivatkozott, de nem jelölte ki az évet s he-

tyet s számot, melyben az meg lőn hozva, és igy szövegét sem ismer-

hetjük. Valószínűleg az 1791. évi 26. t.-cz. 6-ik szakasza hozta téve-

désbe az ügyész urat, mely szerint az ágostai s helvét hitvallásuak föl-

mentetnek jövőre a kath. plébános és tanítónak fizetendő stóla és pár-

bér alul, mely azonban jelen esetre nem alkalmazható, mint mindjárt 

alább ki fogom mutatni, csak a stóla iránt általa B) alatt tett javaslatra 

nézve akarom röviden megjegyezni, hogy már az egyházi ügyekről 

tanácskozó 1791. országos bizottság a stolaris jövedelmet egészen el-

akarta ugyan törülni, melynek szedése többféle panaszra, és a lelkész, 

ugy a hivek közti békés egyetértés megrontására szolgáltatott alkalmat, 

és magát a vallási ténykedést is a bizottság véleménye szerint némileg 
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gyűlöltté teszi; ugyanazért eme az egyházi törvények és a magyaror-

szági zsinatok által is betiltott stola-jövedelmet beszüntetni javaslá, 

azonban ő Felsége kormánya nem fogadta el a bizottságnak eme javas-

latát, egyedül az 1801. január 13. 197. sz. a. királyi leiratban azt pa-

rancsolá meg a lelkészeknek, hogy szegény híveiket, nehogy másval-

lásu prédikátorokhoz legyenek kénytelenek fordulni, minden stoláris dij 

nélkül temessék el. — Az 1803. nov. 22. 25,267. sz. a. kiadott rende-

let pedig oda utasitá a lelkészeket, miszerint a stóla követelésében a 

püspöki megyében előirt taxát tartsák mindig szem előtt, és szabad stóla 

czimén csak is a dupplumát szabad az előírtnak követelni. 

Az 1827. évi komisszió, mely az 1791. évi bizottságnak munkála-

tát felülvizsgálá, szinte épségben kívánta a lelkészi jövedelemnek ezen 

ágát fentartani. Az 1852. évi pátensben pedig ő Felsége azt rendelte el, 

hogy az 1802. évi konskriptioba fölvett stóla illetmények a rovatos 

kimutatásában foglalt mennyiségben pengő pénzben fizetendők 1852. 

1-ső januártól kezdve. 

De térjünk a párbérre. Erre nézve az 1791. bizottságnak az volt 

javaslata, hogy ezen lelkészi jövedelmi forrás ezentúl is épségben ma-

radjon, azonban a lelkész s hivek közt fölmerülő kellemetlenségek el-

kerülése végett ezeknek beszedésére a községi biró legyen kötelezve, 

és ha a hivek a párbér lefizetésben akadékoskodnának, és vonakodná-

nak azt teljesiteni, a lelkésznek szabadságában álljon a kerületi szolga-

bíróhoz e tárgyban folyamodni, kinek a bizottság kötelességeül tétetni 

kívánja a kormányszék utján azt, hogy a kért assistencziát a lelkésznek 

megadja, végre a lelkész arra is nyerjen fölhatalmazást, hogy a párbér 

megváltása iránt akár egyes, akár összes híveivel is váltsági egyességre 

léphessen. 

Az 1803. szept. 27-én 20,967. sz. a. kiadott királyi resolutio any-

nyiban módositá ezen javaslatot, miszerint eme párbéri megváltási szer-

ződéseket mindig az egyházi s politikai hatóság, ugy az uradalom kép-

viselőjének jelenlétében kívánta megköttetni nem csak az anyaplébá-

nián, hanem az ehez tartozó fiók községben lakó hivek párbér illet-

ményére nézve is azon kikötéssel még is, hogy a község elöljárói tar-

toznak eme szerződések mellett szavatolni, illetőleg jótállást vállalni. 

Az 1827. bizottság szinte jóváhagyta eme rendelkezést, azon mó-

dosítást javaslá még is, miszerint ezen megváltási szerződéseknek köte-

lező ereje a lelkész halálával, vagy más helyrei távozásával megszűnjék. 

Az 1840. évben április 28-án Bars vármegyének kiadott helytartó-

sági intézmény*) azon szabályt irja elő, miszerint lelkészi javadalmi 

*) Okot s alkalmat erre a kis-gyarmathi község nyújtott, mely azelőtt 23 egész te-
lekre volt fölosztva, s köteles volt minden jobbágyi telek után egy pozsonyi mérő búzát lel-
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ügyek elintézésénél a mindig kétes kimenetelű birósági ut mellőztessék, 

hanem egyházpolgári közigazgatás utján intéztessenek ezek el, ez már 

az 1789. márczius 23. 1260/11,2511. sz. a. kiadott kir. körrendeletben 

meglett a vármegyéknek parancsolva, miszerint a lelkészeknek hí-

veiknél kint levő tartozásai a katonai végrehajtás mellőzésével mindig 

a közigazgatási hatóság által nyújtandó segitség által hajtassanak be. 

1848. évben honunkban az úrbéri szolgálat, és papi dézsma is 

megszűnvén, itt-ott a párbéri illetéket is nem igen szívesen fizetni sze-

rető hivek azon téves véleménynek adtak örömest helyet, hogy a pár-

bér is megszűnt amazokkal együtt. A kormány által 1848-ban nyújtott 

felvilágosítás*; csakhamar megszűnteié eme téves felfogást, de mas 

tárgy volt az, melyre nézve a kormánynak már régebben kellett volna 

intézkedni. Országunkban ugyanis a lelkészi javadalmak az 1791. bizott-

ság javaslata s sürgetése folytán 1802. évben a politikai hatóság köz-

benjötte mellett összeiratván, az egyik rovatba a párbér illeték is bevé-

tetett, amint az páronként termesztményekben vagy váltsági árban egyes 

párok által fizettetett, vagy ha a község által megváltva lett, ennek 

összege igtattatott abba be. Az összeírásban talált s feljegyzett kész-

pénzi illeték teljes értékű, úgynevezett cenventionalis Rhenusi érték 

pénz lévén, a XIX. század elején bekövetkezett devalvatiok által eme 

pénzérték az úgynevezett bankó, vagy váltó értékre szállt le, és noha 

az 1836. törvény értelmében ő Felsége november 8-án 33138. sz. a. 

kiadott helytartósági rendeletében a vallás alaptárból díjazott, vagy 

készének fizetni, azonban miután a határ uj fölmérése s szabályozása folytán a jobbágy telkek 
száma 28-ra megnőtt, a lelkész ennyi pozsonyi mérő búzát követelt párbér fejében a községtol, 
mely azt megtagadta, és miután az uri szék, és a vármegyei hatóság is elutasitá a községet 
felfolyamodási panaszával, utoljára az a m. kir. helytartótanácsnál keresett vélt sérelmének 
orvoslatot, de ettől is el lőn alaptalan panaszával utasitva. 

*) B. Eötvös kultuszminiszter 1848. julius 20-án következő rendeletet intézte a ható-
ságokhoz : »Az ország több vidékéről panaszok terjesztettek fel hozzám az iránt, hogy a nép 
eddigi tartozásait papjaitól megtagadja. Minthogy pedig rendezett polgári társaság állapotá-
val össze nem férő, hogy törvényes kötelességei alul önkényesen valaki magát felszabadítsa, 
és a papság igazság és méltány szempontjaiból egyaránt várhatja a gyámolitását azon község-
től, melynek szolgálatai szentelvék, ugyanezért önöket hivatalosan felkérem, miszerint tisztvi-
selőik által értesítsék hatósági körükben a népet, hogy mindaddig, mig a törvény máskép 
nem rendelkezett, tartozásaikat papjaik irányában teljesítsék. Ha pedig tettleges ellentállás 
esetei mutatkoznának, a polgári rend s béke fönntartására erélyes gondoskodással őrködje-
nek.« Megujitá 1850. évben 2769. B. Geringer is Oktatás a föld népéhez kiadott nyilatko-
zatában is eme fölvilágosítást, melyben előadván az úrbéri terhek megszüntetését igy foly-
tatja az oktatást: »Minden egyéb itt föl nem számlált, bármi néven nevezendő szolgálatok, 
tartozások jövendőre is épen ugy, mint eddig léteztek, fenntartandók s pontosabban teljesi-
tendők. Mi végre ami a »lelkészek irányában teljesítendő szolgálatokat és tartozásokat illeti, 
ezek iránt megjegyeztetik, hogy a főpapság lemondása folytán az úgynevezett papi tized 
örökre megszűnik ugyan, azonban minden egyéb, az illető canonica vizitatio szerint a lelké-
szeket és iskolamestereket illető, és szokásos tartozások ezentulra is fenmaradnak, mi különb-
séget sem tevén, hogy azok akár stóladijakból, akár gabona pénzből, vagy mezei munkákból 
állottak legyen, és ezen tartozások ezentulra is az illető vizitatio értelmében és törvényes 
gyakorlat szerint pontosan lesznek teljesitendők, és kiszolgáltatandók.« 
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fizetési pótlékkal ellátott lelkészeket azon kedvezményben részesité, 

hogy 1836. évi nov. hó 1-tól kezdve az eddig váltó pénzben kimért 

összeget ezentúl pengő pénzben rendelte kifizetni, a többi nem a vallás 

alaptárból díjazott, hanem magán kegyúri, uradalmi, vagy községi pénz-

tárra utasított, vagy párbéri illetékre szorított lelkészek sok helyen kész-

pénzi illetményüket most is még ama régi rosz váltó czédulában kap-

ták meg; annál sérelmesebben eshetett ezen eljárás a lelkészi karnak, 

mert az 1836. évi törvényhozás a földesúr részére fizetendő füst pénzt, 

malom s más dijakat pengő pénzre emelte fel, de a lelkészi kar a 

devalvált bankó pénz mellett meghagyatott. Végre ő cs. kir. apostoli 

Felsége 1852. évi ápril hó 21-én királyi pátensében megparancsolá, mi-

szerint az 1802. évi parochiák összeirási lajstromában fölvett eme stóla 

és párbéri készpénzi fizetések 1852. január 1-tól kezdve pengő pénz-

ben fizettessenek ki mindenütt az illető kötelezettek által, a termeszt-

ményekben ugyanott felvett illetmények jövőre is természetben lévén 

kiszolgáltatandók. Ennek kapcsában a magyarországi polgári kormány 

1853. évben*) ápril 28-án 27. sz. a. kiadott rendeletében azt is kihir-

dettette, hogy miután a clerusi congrua kiegészítése ügyében az 1802. 

évi összeírás vétetett alapul, az ezen idő óta az egyes községek s 

lelkészek közt létrejött írásbeli egyezségek, vagy a canonica vizitatio-

ban előforduló kötelezettségeknél pénzösszegek — ha azok neme s 

értéke különösen ott megjelelve nincs — semmi változás alá nem 

esnek, azért ezek ezentúl is ugy a termesztmények is az eddigi gya-

korlat szerinti értékben fizetendők és teljesitendők. Azonban ugy a 

községeknek, mint a lelkészeknek is szabadságukban áll eme régi szer-

ződések helyett uj egyezségre lépni, hanem ez csak kölcsönös beegye-

zés utján, és mindig csak az állami és egyházmegyei hatóság képvise-

lőjének közbejöttével történhetik meg, mely uj szerződésnek egy pél-

dánya a hatósághoz be lesz küldendő. 

Érdemesnek tartom még a párbérre nézve fölemlíteni, miszerint a 

m. k. helytartótanács 1828. jul. 14. 16680. sz. a. Zemplén vármegyé-

hez intézett leiratában jóváhagyta a mmikácsi görög kath. püspöki me-

gyében divó következő gyakorlatot : 

á) minden jobbágy akár egész, fél vagy negyed telkes, sőt olyan 

is, ki kaszálókat vett vagy irtott szántóföldeket bir, két véka mérő 

gabonát tartozik párbérben fizetni; 

ó) ha többen a családból egy házban lakván, eme közös földeket 

egy kenyéren müvelik, egy jobbágynak, ellenben ha a földeket egymás 

közt fölosztva tartják, ha egy házban, de külön kenyéren laknak, ez 

*) A Landesgesetzblatt XIII. 44. számában jelent meg. 
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esetben az apa jobbágynak, a többiek házas zsellérnek tekintendők; 

ellenben, ha külön házban laknak, mindegyik külön jobbágynak te-

kintetik ; 

í j a zsellér egy véka gabonát fizet párbérül, ezek sorába azok 

tartoznak, kik külső tartozmányokban sem irtott, sem úrbéri telket nem 

birnak, hanem évi használatra, vagy másoknál munkát teljesítenek, vagy 

készpénzben kikötött bér mellett földeket szereznek, és eként szántás-

vetéssel gazdálkodást gyakorolva a föld terményeiből magukat s övéi-

ket táplálják.*) 

A közalapítványi ügyész a párbérre nézve azon véleményben van, 

hogy amennyiben a párbér fizetést a lelkész saját híveitől követeli, azt 

ezentúl is épségben kivánja föntartatni, azonban mivel a gabonának ter-

mészetbeni beszedése nem csak azért, mert behajtása sok kellemetlen-

séget okoz, hanem főleg azért is, mert a nép e czélra a legsilányabb 

gabonát használja, minek következménye az örökös súrlódás a nép s 

lelkész között, ezek alapján fölötte kívánatosnak tartja azt, ha az ada-

kozás e neme készpénzre vitetnék át. 

De ugyanezen tárgyra vonatkozólag megjegyzi az ügyész azt is, 

hogy amennyiben a párbér akár visszaélés, akár pedig a canonica vi-

zitatió félremagyarázása folytán a lelkész által más, nem saját egyházá-

hoz tartozó hívektől is követeltetnék, ezen szokás, mint a fentálló 

törvényekkel ellenkező, egyszerűen megszüntetendő lenne. 

Minthogy eme a protestánsok vagy zsidók által egyes községek-

ben vett földek után az illetők megtagadván az előbbi birtokosok által 

viselt egyházi terhet, igen gyakori panaszok merültek föl e tárgyra 

nézve, melyeknek elintézése közbevetett fölebbezések után a minisz-

térium elébe került végeldöntés végett, szükségesnek s hasznosnak 

tartom e kérdést egy kissé még bővebben is szellőztetni. 

Az 1647. évi 12. t.-cz. azt rendeli, hogy oly vegyes vallású köz-

ségekben, hol a kath. plébános jobbágyok, zsellérek, malom, szöllő, föld, 

és ezek után járó jövedelem birtokában nincs, és egyedül e solutionibus 

personalibus seu sessionalibus kell néki élni, a községi biró beszedvén 

lakos társaitól az illetéket, ennek felét a katholikus, másik felét pedig 

a protestáns lelkésznek kézbesítse. Ugy látszik a rendelet csak a tör-

vény által kimért helyeken lakó, és igy szabad vallásgyakorlattal biró 

protestánsok által vegyesen lakott községekre vonatkozhatik, mert a nem 

articulált, azaz be nem czikkelyezett helyeken lakó protestánsok sza-

bad vallásgyakorlattal nem birván, ők az illető helybeli rkath. plébá-

nos joghatósága alá voltak a törvény által helyezve, ki irányukban a 

*) Tokody Ödön országos törvények és királyi és kormányszéki rendeletek tára 
1882. 3I5—3I9-

3 
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lelkészi teendőket végezé is, és a törvény értelmében tartoztak ezek is 

a lelkész ellátásához épen ugy járulni, mint a kath. vallású hivek, és 

igy stólát s párbért is kötelesek voltak fizetni, azonban József királynak 

1710. évnov. 10-én és utódának I I I . Károlynak 1714. évi ápril 28-án kiadott 

rendelete arról is tanúskodik, hogy a protestánsok ennek lefizetését 

több községben megtagadták a kath, lelkésznek, más helyeken pedig a 

prédikátorok előre beszedték azt a titokban meglátogatott híveiktől ma-

guk részére, ama rendeletében I I I . Károly a prédikátoroknak eme el-

járását rosszalván, attól jövőben el is tiltá őket, a protestáns híveket 

pedig ama fizetések teljesítésére kötelezte, és 1731. márcz. 21-én ki-

adott rendeletében ujolag azon megjegyzés mellett kötelezte őket erre, 

miszerint a kath. lelkészek a végzett hivatalos működési ténykedésért 

nagyobb stólát nem fognak tőlök sem követelhetni, mint saját híveik-

től. — Végre az 1791. országyülésben alkotott 26. t.-cz. rendelkezése 

által szabad vallás gyakorlatot nyervén a protestánsok, a most idézett 

törvény által meglett szüntetve ezen a kath. lelkész részére eddig a 

protestánsok által fizetett stóla, és párbéri illetmény. E törvényjavaslat 

ellen az országgyűlésen jelen volt kath. rendek 1790. nov. 30-án kelt fel-

iratukban*) tiltakozván, a többi közt fölemiitik azt is, hogy miután ezen tör-

vényjavaslat által a kath. plébánosok jövedelmeikben tetemes rövidsé-

get szenvednek, a király jelölje ki egyúttal ama alapot is, melyből azok 

eme veszteségért kárpótlást fognak nyerhetni. A király azt válaszolá, 

hogy ez iránt helytartótanácsát fogja megkérdezni, tiltakozik azonban 

előre ő is az ellen, hogy e kárpótlással akár a szegény nép, akár a 

kamarai kincstár terheltessék, mely kárpótlás utóbb a helytartótanács 

által a vallástárból lett megígérve, de csak azon esetben lett utalvá-

nyozva, ha az illető lelkésznek congrualis jövedelme eme veszteség 

mellett a 300 frt összegig föl nem volt számitható. 

Miután a régi úrbéri rendszer mellett a földes ur parancsszava 

igen könnyen elmozdította jobbágyot az általa birt jobbágytelek ha-

szonélvezetétől, és azt a földet annak adta, kinek akarta, és igy meg-

történt az is, hogy a földes ur az elűzött kath. jobbágy telkébe más 

nem kath. vallású egyént ültetett be, ki a kath. lelkésznek eme azelőtt 

kath. jobbágy által birt föld után a párbért megadni vonakodott, és igy 

annak jövedelmét megcsonkitá, az e tárgyban felsőbb helyre fölterjesz-

tett panaszos ügyben a m. kir. helytartótanács 1824. évi május 27-én 

10,265 sz. a. kiadott körrendeletében kijelenté, hogy miután a kath. 

jobbágyok helyét elfoglaló más hitűek miatt a kath. plébánusok jöve-

*) Lásd ezen adatokra nézve Fejér Codicillus Jurium et Libertatum Ecel. cath. 29 ' ' 
317. , 326., 339., 371. , 398., 457. lapján, és a Religioban 186O. II. félév 4 8 — 5 0 . sz. meg-
jelent Párbéri értekezést. 
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delmeikben megrövidíttetnek, ebbeli károsodásuk felsőbb helyre terjesz-

tessék föl a püspöki hivatal által, kik a vallás alaptárból fognak kárpó-

toltatni, azonban azt is kijelenti ezen körlevelében a kir. kormányszék, 

hogy azon járandóságok, melyek valamely alapítványi, katholikusokra 

szóló oklevélben gyökereznek, a törvények értelmében a vallásalaptár 

megkímélése tekintetéből ezentúl is fentartassanak. 

Az ujabb korban is fordultak elő hason természetű panaszok az 

esztergomi megyei hivatalnál, ezen ok miatt 1860. julius 4. b. e. Sci-

tovszky János bibornok herczegprimás körlevelében*) figyelmeztette 

papjait a most idézett helytartósági intézménynek végpontjára, és oda 

utasitá clerusát, miszerint ügyeljenek föl az ily birtokeladásokra, és az 

ily szerződéseket készítő községi jegyző által értesülvén az ilyen birtok-

változásokról, az uj birtokosokat bíróilag intessék meg a vett földön 

levő terhek lefizetésére. 

A legújabb időben is fordultak elő ilynemű panaszok, melyek 

közbevetett fölebbezés folytán a kultuszminisztérium által döntettek el, 

és pedig a lelkészre nézve gyakran kedvezőleg,**) nevezetesen 1881. 

márczius 4. 5096. sz. a. (a sövényházi ügyben') kijelenté a minisztérium, 

hogy az egyház látogatási jegyzőkönyv, — mig valamely ujabb törvény 

vagy szabályrendelet nem alkottatik — országos gyakorlat szerint két 

oldalú szerződésnek, tehát oly jogügyletnek tekintetik, melynek alapján 

*) Religio 1860. II. 4. SZ. 

**) Tokody müvében 3 1 0 — 3 1 5 . lapon több ily döntvényt sorol elő. Igaz ugyan az is, 
bogy eme miniszteri kedvező döntvények leginkább oly esetekre szólnak, hol a canonica 
vizitatio, vagy más okmányban a párbéri illeték fizetésére nézve a coloni, vagy sessio, vagy 
sessionalista előfordul, ott, hol eme szavak helyett házaspár, vagy liivek fordul elő ama ira-
tokban, az oktatásügyi minisztérium nem szokott ily kedvezőleg dönteni, sőt miután igen sok 
oly pörös ügy került minisztériuma elé, és az ő döntvényeivel sem a közigazgatási bizottsá-
gok, sem az ezeket pártoló belügyminisztérium nem volt megelégedve, a további bajoknak 
azáltal vélte elejét venni a miniszteri tanács, hogy 1882. márczius 22-én 10032. sz. a. az 
oktatásügyi minisztérium utján, azon határozatát közlötte a hatóságokkal, hogy a róm. kath. 
lelkészek párbér ügyeiben mindazon a vallás- s közoktatási minisztériumhoz felebbezett kon-
krét esetekben, midőn azon peressé vált kérdés eldöntése válik szükségessé, vájjon birtokhoz 

kötött, vagy személyi járandóságnak tekintendők-e az illető congrua illetmények ? — ezentúl 
a rendes biróság vétessék igénybe. Azonban a miniszteri tanácsnak eme határozata nem 
sokáig volt érvényben, a magyar kir. curia ugyanis 1883. évi szept. 4-én 3650. sz. a. egy 
ily konkrét esetben hozott döntvényében kimondá »mert az egyházi személyek fizetésének 
behajtása a közadókkal egyenlően első sorban közigazgatási uton lévén eszközlendő, ennek 
mellőzésével felperesnek a törvényes biróság közreműködését igénybe venni nem lehetett, az 
ily eljárást tehát minden következményeivel megsemmisíteni kellett.« 

Ezen legfelsőbb itélőszéknek határozata folytán ama miniszteri rendeletnek is érvé-
nye megszűnvén, most már újólag a közigazgatási bizottság határozatait felebbező egyik 
va-gy. másik fél által benyújtott kérvény nyomán a minisztérium fóruma elébe kerülnek ismét 
az ily párbéri ügyek, és a fentérintett elvek szerint nyernek ott a lelkészre nézve kedvező, 
vagy kedvezőtlen megoldást. — A z e tárgyra nézve normatívát sürgető Torontál vármegye 
közönségének is hason értelemben válaszolt a kultuszminisztérium 1884. ápril 21-én H 7 ° 5 -
sz. a. : »Miután a papi illetmények kik általi fizetése tekintetében a minden egyes lelkészeire 
nézve fennálló külön egyházi látogatási okmányok, és esetleg a fennálló gyakorlat szolgálnak 
zsinórmértékül abbeli kérelme, hogy egy általános elv mondassék ki, nem teljesíthető.« 
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a jogelőd jogai, és kötelezettségei a jogutódra is átszállanak. Ezen jog-

elv alapján 1878. január 8. 224. sz. a. a püspöki, 1880. április 25. 

11,627. sz. a. bánfalvai, 1881. január 10. 27,285. sz. a. inczédi, 1881. 

julius 3. 18,362. sz. a. podragyi Popper-ié\e ügyben a kultuszminiszté-

rium közbevetett fölebbezés folytán elmarasztalta a közigazgatási bizott-

ság által fölmentett protestáns s zsidó vallású birtokosokat a párbér 

fizetésre, ama can. vizitationalis okmányban eme teher nem személyhez, 

hanem az úrbéri földhöz — a singulis colonis, a sessional — levén te-

her gyanánt kötve, tehát az ily szolgalommal terhelt birtok a miniszteri 

döntvény szavai szerint bármily vallású tulajdonosa által viselendő. Az 

1881. márczius 23. 5939 sz. a. Ledniczi ügyben kiadott miniszteri ren-

delet az 5/4 úrbéri telek után járó párbéri illetményt megtagadó bérlőt, 

ki azért nem akart fizetni, mert nem ő a tulajdonos, elmarasztalta, és a 

párbéri illeték lefizetésére kötelezte azon indokból, mert ezen teher 

lerovására nézve a fenálló rendeletek s törvényes gyakorlatnál fogva 

azon közadózások sorába tartozik, melyeknél a jogosult a tulajdonos 

kutatása nélkül követelését közvetlenül a tényleges birtok irányában, 

érvényesítheti, ki is amennyiben erre nézve a tulajdonossal szemközt 

kötelezettséget nem vállalt, ez ellen magát viszkereset utján kártala-

níthatja. 

Már most valóban kíváncsi vagyok nagyon, és szeretném ily kö- r 

rülmények s előzmények után ismerni ama fenálló törvényt, vagy tör- ?. 

vényeket, melyekkel a kir. közalapítványi ügyész levele szerint ellenkezik 

azon törvényes gyakorlat, hogy a lecticalis szolgálinányokkal terhelt 

birtok, — ha másvallásu veszi azt meg, — az uj vevőre nézve teher-

mentessé válik, mert mint már fentebb kimutattam, az 1791. évi 26. t. I 

cz. ez esetre nem alkalmazható, mivel az egészen más természetű | 

tárgyra vonatkozik, ezen idő óta a törvényhozás e tárgyra nézve ujab- I 

ban ellenkező irányban nem intézkedett, a kormányszéki intézkedések 

pedig — ugy a régibb, mint a legújabb korból is — nem a szóban levő 

törvényes gyakorlat, hanem a királyi ügyész állítása ellen tanúskodnak, \ 

ki — mint fent is kimutatám — midőn a kis jobbágyi birtokot az által, j 

hogy másvallásu tulajdonost cserél, a lecticalis járandóságtól tehermen-

tesnek jelenti ki, ugyanakkor a más-vallásu földes urat — ki egész 

uradalmat vesz meg — a kegyúri joggal járó kötelmektől, és igy a 

lelkészi dotatiónak fizetésétől hason ok s czimen fölmenthetőnek nem 

tart, sőt birtokára telekkönyvileg kívánja eme kegyúri terhet elő-

jegyezve biztosítani. Csodálom valóban, hogy a kir. ügyész ur ezen ön-

magávali ellenmondást kikerülni nem tudta. 

A protestánsok honunkban az 1791. 26. törvényczikkben szabad 

vallásgyakorlatot nyervén — mint fent kimutattam — az ott fölém* 



litett párbéri járulék aluli fölmentés nem vonatkozik azon esetre, ha 

ók kath. községben ily párbérrel terhelt jobbágyi teleknek birtokába 

jutottak. Igaz, hogy a fentidézett 1824. május 27. 10265. sz. a. kia-

dott helytartói intézmény némileg meggyengiti ezen állítást, azonban 

annak, végszavaiból világosan kitűnik, hogy ama elv szerint excoeptio 

firmát regulám azon leirat is eme gyakorlatot nem hogy meggyengí-

tené, sót ezt inkább megerősíti, mert hozzá teszi azt is, ha csak e 

tárgyra nézve más alapítványi kötelezettségek fön nem forognak. Iga-

zolja ezen állítást azon figyelemreméltó körülmény is, miszerint 1791. 

év óta a politico-eclesiastica ügyekben ő Felsége kormányszéke által 

kiadott resolutik könyvében egyetlen-egy ily tárgyú kormányszéki in-

tézvény sem adatott ki, mi annak jeléül vehető, hogy a protestánsok e 

tárgyban panaszokra okot s alkalmat nem szolgáltattak többé sehol, 

és ama földek utáni párbéres járulék aluli fölmentést az 1791. törvény-

hozás által a maguk részére megadottnak annál kevésbé tekinthették, 

mivel ő Felsége a király 1793. ápril 26. 10151. sz. a. resolutiójában ki-

jelentette azt is, hogy őket az 1791. 26. t. cz. erejénél fogva birt 

jogaikban kegyelmesen fenntartani akarja ugyan, azonban meg nem en-

gedheti azt, hogy a nyert jogok kiterjesztése által még nagyobb ked-

vezésben vegyenek részt, minthogy ezáltal a katholikusoknak igazsá-

gos panaszra szolgáltatnék ok, és a különvallásuak közti egyetértés 

megzavartatnék; ugyanazért az 1800. márczius 26. 7251. sz. a. kir. 

rendeletben oda utasíttattak a protestáns főnökök a politikai hatóságok 

utján — kiknek az 1814. jan. 4. 136., 1815. szept. 19. 26096. és decz. 

12. 33072. sz. a. kiadott leiratokban a püspök, papjaiknak pedig a pa-

rochus név használata is betiltatott — hogy jövőre a kormányszék ál-

tal kiadott rendeleteket félre ne magyarázzák, és eddig nyert kedvezése-

ket határon tul ki ne terjeszszék. — Ugyanezen elvet hangoztatja az 

1839. ápril 30-ik 16036. szám alatt az országgyűléshez intézett 

királyi leirat is, melyben ő Felsége kijelenti, hogy azt, ami az 

1791. 26-ik törvényczikkben a protestánsokra nézve meg van állapítva, 

ezentúl is fentartani kívánja ugyan, azt azonban, mi ezen a törvény-

szerű szokás által megszentelt szabálytól eltér, ő Felsége nemcsak 

magas jóváhagyásával nem méltányolhatja, de az országgyűléstől is 

jogosan elvárja ezt. 

Hogy a magyar kormány ujabb korban is hason véleményben 

van a szóban fenforgó ügyről, a kultuszminisztériumnak fentidézett 

döntvényei tanusitják azt, de bővebb tájékozásul ide igtatom még Tre-

fort Ágoston kultuszminiszter ur ő nagy méltóságának 1884. junius hó 

9-én 20642. sz. a. a belügyminisztériumhoz intézett fölterjesztését, mely-

ben egy magyarországi protestáns superintendens s gondnok hason tár-
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gyu — az alantas politikai hatóságoknál, ugy a belügyminisztériumnál 

is pártfogásra talált •— sérelmes panaszát elutasittatni kéri. 

„Némely egyházi látogatásokban a papi és kántor-tanitói járandó-

ságok kiszolgáltatására a „coloni" jobbágyok, vagy „sessionalistae" tel-

kesek, és pedig telekaránylag köteleztettek. Ily esetekben mindenkor 

olyképen határoztam, hogy ha valamely oly birtok, mely azelőtt katho-

likus jobbágy kezén volt, az ujabb időben másvallásu egyén kezére 

került, ettől a papi szolgálmányok tekintet nélkül az illető vallására 

teljesitendők. Ezen határozatnak pedig az szolgált indokául, hogy mi-

dőn az egyházi látogatási okmány a közhatóság közbejöttével megköt-

tetett, akkor a kérdéses telek birtokosai vállalták el a jogi szolgálmá-

nyok teljesítését nem személyökre, hanem telkeikre nézve, mert kü-

lönben az egyházi látogatási okmányban nem akként vezettetett volna 

be, hogy „coloni" vagy „quaelibet sessio", — hanem fideles vagy pa-

rochiani. — Tehát ily esetekben kétséget nem szenvedhet az, hogy 

szolgálmányköteles nem a személy lett, — mert a szolgálmány ily ese-

tekben nem a család személyeinek száma arányában volt teljesítendő, 

— hanem a telek. Már ha igy áll a dolog, akkor ezen telek az által, 

hogy másvallásu egyén kezére került, a szolgálmánytól nem mentesül-

hetett, mert az a lekötelezés által dologbani joggal lett terhelve, mely 

átszáll a jogutódra is; és mert az egyházi látogatási okmány — mint 

már mondatott — kétoldalú szerződés, abban a jobbágy, colonus, sessi-

onalista kötelezte magát a szolgálmány teljesítésére telke arányában, s 

ezen kötelezettséget a lelkész elfogadta, a politikai hatóság pedig köz-

benjöttével szentesitette ; tehát azon telket a teherköteles telek tulaj-

donosa az által, hogy ezen telket másvallásunak eladja, egyoldalulag 

nem mentesítheti, — mert a kétoldalú szerződés betöltését a másik fél 

joggal követelheti. Igaz ugyan, mint a panaszos felirat mondja, hogy az 

egyházi látogatási okmány a földnek vallást nem adhat, a hivő vallásá-

val járó terhet birtokkal járó teherré át nem változtathatja; csakhogy 

a mondottaknál fogva ily esetekben nem a hivő vallásával járó teherről 

van szó, hanem oly birtok terhéről, melyet egykor a hivő papi szolgálmányok 

teljesítésével terhelt, s amely teher alól ezen birtokot egyoldalulag az 

által, hogy azt másvallásunak eladja, nem mentesítheti. — Van erre 

jogtörténelmünkben nagyon analóg eset. 1848-ik évig a magyar nemes 

személyére és vagyonára adómentes volt; de ha az adómentes nemes 

a fundus kontributionis alá tartozó birtokot szerzett, akkor annak sze-

mélyes adómentessége ezen adóköteles birtok tekintetében mitsem hasz-

nált, hanem az 1836. 11. t.-cz. értelmében attól más jobbágyhoz ha-

sonlólag adózni tartozott. 

Ily eset forog fenn a szőnyegen levő ügyben is. Nem a másval-
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lású fizet a róm. kath. lelkésznek, tehát az 1790/1. 26. t.-cz. megsér-

téséről ily esetben szó sem lehet, hanem szolgálmányt teljesít a telek, 

viely az 1790/1. 26. t.-cz. által ily szolgálmány teljesítésének terhétől 

föl nem mentetett, és mely a megvásárlás által a katholikus lelkész irá-

nyában szolgálmánymentes „protestáns" földdé nem változott, amint 

hogy azelőtt sem volt „katholikus" föld, hanem a kath. lelkész részére 

szolgálmánynyal terhelt föld. Amennyiben tehát az egyházi látogatási 

okmány egy bizonyos telek irányában magánjogi kötelezettségeket meg-

állapító két oldalú szerződés, ennyiben bizony ilyen telek megvásárló-

ját — legyen az reformált, vagy bárminő vallású — egyenlően kötelezi 

a magánjog elveinél fogva. A szőnyegen forgó contentiosus ügyek tisz-

teletteljes nézetem szerint nem is oldhatók meg oly könnyen, mint azt 

a főgondnok és főfelügyelő vélik ; mert, ha például a zsidókézre került 

jobbágytelek, mely azelőtt katholikus jobbágyé volt, már az egyszerű 

adásvevési cselekmény által a rajta fekvő lelkészi és kántortanitói szol-

gálmányok teljesítésének kötelezettsége alól mentesülne : akkor ugyan-

azon jogalapon azt is követelhetné a zsidó, vagy bármi vallású egyén, 

hogy, ha földesúri birtokot megvásárol, melylyel a kegyúri kötelezett-

ség kapcsolatos volt, ezen kötelezettség alól is szabaduljon, — mert ő 

nem katholikus vallású, tehát katholikus kegyúri terheket sem tartozik 

viselni. Amiből aztán nem csekély zavarok támadnának. Azért már az 

udvari kanczellária kijelentette azt, hogy a kegyúri terhekkel kapcso-

latos birtoknak tulajdonosai, bárminő vallásúak legyenek is azok, ezen 

terheket viselni tartoznak, tehát ehhez hasonlag nem mentesítethetnek 

a papi szolgálmányok teljesítése alól a másvallásuak sem, ha ily szol-

gálmánynak egyházlátogatásilag lekötött birtokot megvásárolnak. Min-

denkinek joga van azt megvenni, ami neki tetszik, de nem lehet 

joga azt mondani, hogy ő azon birtokkal járó terhet vallása miatt át 

nem vállalja. — Egyébiránt bátor vagyok azt is megjegyezni, hogy a 

fennebb felhozott megkülönböztetések s azokból leszármaztatott elvek 

Bem egyedül a katholikus szempontnak kedvezésére állíttatnak tel, ha-

nem — m i n t a vezetésem alatt álló minisztérium irattárában feltalálható 

esetek igazolják, — ugyanezen jogi szempontok érvényesítettek akkor 

is, ha hasonló ügyeik a protestánsoknak voltak; pedig az erdélyi kepe-

szolgáltatási kérdések teljesen azonosak a katholikus congrua-kérdések-

kel és hasonlag, mint ezek, a felekezetiség minden kizárásával intéztet-

tek el. Mindezekkel ugy hiszem eléggé ki van mutatva, hogy a főgond-

Bok és főfelügyelő előterjesztésében foglalt panasz teljesen alaptalan, és 

fi°gy annak minden argumentuma nemcsak a százados gyakorlat, ha-

nem a magánjog tételeivel is megczáfoltatik. Az 1790/1. 26. t.-czikknek 

megsértéséről pedig egyáltalában nincs szó. 
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„Egyébiránt szabadjon még a congruák ügyében tiszteletteljesen 

előterjesztenem, miszerint a lelkészi és kántortanitói congruák kir. ren-

deletek folytán állapíttattak meg és írattak össze ; ezen összeírások-

hoz alkalmazottan jöttek létre időnkint az egyházi látogatási okmányok 

legnagyobb részben ; — ha már az akkor megállapított congrua meny-

nyiség a mostani értékviszonyokhoz képest alig egyharmad értékű, s 

ha ezen congruák még az által is csonkittatni fognak, hogy az egyházi 

látogatásokban foglalt kikötmények egy része a birtokváltozások foly-

tán elesnék: akkor számos lelkésznek existencziája hitfelekezeti kü-

lönbség nélkül lehetetlenné lesz téve; megélhetés hiányában el fog pusz-

tulni a lelkészség is, hogy pedig a lelkész hiánya minő káros hatással 

lesz egyes községek erkölcsi neveltetésére és érzületére, s hogy ez 

által az állam alapjai minő károsan fognának aláásatni, azt nem szük-

séges bővebben fejtegetnem. Trefort Ágoston A 

De bezárom már egy kissé szándokom ellenére nagyon is hosszura 

terjedt levelemet, melyben nem annyira felhozott vádaitokat és gyanu-

sitásaitokat akartam megczáfolni, mint a papi congrua s párbérnek tár-

gyalás alatt levő ügyét előttetek minden oldalról megvilágosítani, és 

ez által azon czélt óhajtottam elérni, hogy téged s Pongrácz barátun-

kat is megnyerjem nem magamnak, vagy ama kormánynak, melynek 

bennem oly rettenetes nagy kortesét véltek — elég tévesen — fölta-

lálni, hanem ezen congrua-ügynek, melynek czélszerü módoni elinté-

zésére nézve a püspöki kar most tanácskozik, és a kormánynyal minden 

esetre ugy s aként fogja azt megoldani, hogy a kormány részéről meg- ; 

igért közreműködésért és kilátásba helyezett, vagy tőle kérendő egyéb 

segélyért sem az egyház szabadsága, sem a lelkészek függetlensége 

cserébe föláldozva nem lesz. Legyünk tehát addig is bizalommal az in-

téző körök irányában, ezt minden mende-mondára tőlük előre meg-

vonni nem volna részünkről sem eszélyes, sem ildomos, ha utóbb azt 

fognánk tapasztalni, — mit én azonban nem hiszek, — hogy ama segélyért 

nagy árt követel tőlünk a kormány, még akkor is lesz időnk s alkal-

munk nemcsak a bizalmat s pártfogolást tőle megtagadni, hanem eme 

drága értékű segélyről is lemondani, és ez esetben a párbér s congrua 

kérdést a kormány közreműködése nélkül is megfogja a megyebeli 

papságával tanácskozó püspök oldani tudni. 

Addig tehát politikai vélemény s pártállás tekintetében tartsa meg 

mindenki közülünk azon tért, melyet eddig érett megfontolás után 

elfoglalt. 

Kövesse kiki saját meggyőződését e tekintetben, és csatlakozzék 

most, ugy a jövőben is mindig ama politikai párthoz, melyet a hazára 

nézve legüdvösbnek vél; azonban midőn arról van szó, hogy mi papok 
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az alkotmányos korszakban az uralomért küzdő politikai pártok 

közül melyikhez sorakozzunk ? Jó lesz ama régi intelemre is hall-

gatnunk, hogy eme választásnál mindenki komoly megfontolás 

után határozza el magát és tnetnor sit semper conditionis suae, 

amivel csak annyit akarok jelezni, hogy a pap nemcsak pol-

gára a hazának, hanem egyházának szolgája is, tehát nemcsak a 

dekórum, hanem a kötelességérzet is megkívánja tőle azt, miszerint a 

politikai zászló kiszemelésénél arra is tekintettel legyen az egyház szol-

gája, hogy annak szine s ráirt programmja képes-e a haza boldogsága 

mellett az egyház békéje, s magasztos feladatának teljesithetése iránti 

óhajtott reményeket is valósitani ? — Azon Jeremiás lamentacziójába 

illő panaszokra, melyeket a képviselők választásánál az alsó clerus e 

voksolási szabadságának korlátozására nézve leveled fölemiit, rövid vá-

laszom az, hogy a papságnak legnagyobb része tudtommal boldognak 

érezné magát, ha a választási térről elmaradhatna, hol bizony kevés 

örvendetes, vagy épületes tüneményeknek volt eddig is tanuja. 

No de azért szent legyen közöttünk továbbra is a békesség, kije-

lentem azonban előttetek azt is, hogy szívesen nyújtok még a párbér s 

congrua ügyben bővebb fölvilágosítást, ha azt még szükségesnek vélné-

tek, de az állami s egyházi kormány ellen netalán még készletben levő 

támadásokra nem fogok többé reflektálni, és ezen vitát részemről befe-

jezettnek tekintem. Annyival inkább ragaszkodom ehez, mivel a mos-

tani kormány ellen leveledben, és a múltkor nálam fölemiitett vádak 

nem ujak, az ellenzéki lapokban mind föl voltak ezek már többször 

hozva, és a kormány félhivatalos lapjaiban meg is lettek czáfolva, szük-

ségtelennek látom tehát mindkettőnk részéről azt, hogy mi, a már eléggé 

kicsépelt gabona-kéve szalmájának további csépelésére pazaroljuk el 

mindkettőnk részéről jobb s hasznosb ügyre fordítható időnket. Egyéb-

iránt nem csak fölhatalmazlak, de kérlek is, hogy e hosszura nyúlt 

nem levelet, hanem con amore irt nagy okkupácziót Pongrácz bará-

tunknak átolvasás s tanulmányozás után küld át Tüskésre is baráti 

tiszteletem kíséretében, melyben téged is bőven részesít 

, ölelő barátod 

Bonifácz. 



— 50 — 

III. 
T ü s k é s , 1885. szept. hó . . . 

Kedves barátom Bonifácz ! 

Szervácz barátunk nyolcz nap előtt küldé meg nekem általad okku-

pácziónak nevezett munkálatodat, becsatolá a hozzád e tárgyban irt le-

velének fogalmazványát is tájékozásom végett, és levelében engem arra 

kért föl, hogy azt majd küldjem vissza neked saját reflexióim kíséreté-

ben, nehogy azt újra le kelljen irnod az alább emiitett czél elérésére, 

és azon nyilatkozatot közli még velem, miszerint fentartván saját állás-

pontját, — miután elfogultnak, és ingerültnek is tapasztal leveled nyo-

mán, — a további szóváltást e tárgyban fölöslegesnek tartja, mert mint 

megjegyzi, te ismert konok természetednél fogva ugy sem fognád az e 

tárgyban már elfoglalt tért s álláspontot a mi szavunkra elhagyni, egyet-

len egy reménye van még, ha az előtted is auctoritásnak elismert 

Kleofás barátunknak véleményét fogod a fenforgó vitás ügyben meg-

olvasni, azért — igy zárja be levelét — nem ellenzem, sőt javaslatba 

hozom is, miszerint válaszodban emlitsd föl ezt neki, és fogadd el te is 

részedről eme ajánlatot. Jó a jó, de ami jobb, az még is jobb; »több 

szem többet lát* a közmondás szerint. 

Midőn Szervácz barátomnak eme általam is elfogadott nyilatkoza-

tát óhajához képest veled közlöm, s e czélra tudományos dissertatiodat 

s ide mellékelve visszaküldöm, megengeded nékem is, hogy a szóban 

forgó ügyhöz szinte én is hozzá szólhassak. Nagyra becsülöm ugyan jobb 

ügyre méltó fáradtságteljes igyekezetedet, melylyel az állami s egyházi 

kormánynak e tárgyban, ugy Szervácz levelében felemiitett esetekbeni 

szándokát, és intézkedéseit nem csak kimenteni, hanem még védelmezni 

is tudod, de még többre becsülöm azon baráti jó indulatodat, szorgal-

madat, melyet irányunkban máskor is, és most különösen az által tanú-

sítottál, hogy a párbér, s congrua ügy állapotának kellő megismerése 

végett ily hosszú, oktató s tanitó, de nem unalmas, mert érdekes dis-

sertatiót irtál számunkra. Vedd érte szíves hálánkat, ugy azon nemes 

szándokod s buzgó igyekezetedért is, mely levelednek minden lapját* 

vörös fonálként átvonulva föltűnik, mely nem egyéb annál, hogy a pár-

bérre szorított clerus sorsán segítve legyen. Igaz, hogy sem Szervác^ 

barátom, sem én nem ismerjük eme sanyarú helyzetet, és ha az általad 

efestett kép nem túlozva van oly fekete színnel sötétre rajzolva, be-

átjuk mi is annak tarthatlanságát, és azt is, hogy ezen segíteni kell 



Azonban kedves barátom! hic Rhodus, hic Salta, az a kérdés, hogy 

mikép '? quibus auxiliis f 

A miniszter kijelenté, hogy az állampénztár e czélra nem adhat 

semmit, tehát a püspököknek kell e czélra adózni. Ugy látszik te is el-

fogadod ezen elvet, csak azt nem akarod elhinni s megengedni, hogy 

ezen püspöki indirect adót ők a cassa nemonisnak beszolgáltassák, és 

az utalványozást abból a miniszterre bizzák, de azt megengedhetőnek 

véled — mit Szervácz a tőlem a pesti forrásból nyert értesítés nyomán 

levelében fölemiitett s te minden észrevétel nélkül hagytál, — hogy a 

püspökök eme rájuk rovandó, vagy önkényt elvállalt terhet megoszt-

hatják a megyebeli lelkészekkel, és ennek egy bizonyos quottáját majd 

azokkal fizettetik is be, szerinted nem ugyan a Senki, hanem a püspök 

megyei pénztárba, mely azután majd segélyezi a systhematica congruá-

val nem biró szegényebb megyei lelkészeket. 

Feltéve, de mint alább ki fogom mutatni, meg nem engedve ezen 

esetet, szeretném én azon egyházi törvényt ismerni, mely a püspöknek 

jogot ád arra, hogy megyéjének clerusát, mely az állam által kivetett 

különféle sok adót ugy sem képes már maholnap fizetni, eme uj szo-

katlan nagy adóval megróhassa, a más ügyekre nézve szóló canonica 

obedientia e tárgynál alig ha fogja az óhajtott eredményt elővarázsolni. 

Velem együtt jól tudod te azt is, hogy némely egyházmegyei püspök-

ség oly silányul van javadalmazva, miszerint legjobb akarata mellett 

sem lesz képes megyebeli clerusának congrua hiányát a püspök cse-

kély jövedelméből pótolni, a dúsabb javadalommal biró egyházna-

gyok sem igen fognak sietni eme uj s szokatlan nagy terhet magukra 

vállalni, miért? ha nem irom is ki, annak okát kitalálod ugy is, kik 

méltán fölhozhatják mentségükre jelen esetben azt is, hogy a vallásalap-

tárnak terhe s feladata volt eddig is a szpgényebbül dotált lelkészek 

congruáját kiegésziteni, ha az a hírlapokban megrótt rosz gazdál-

kodás, és egyéb az alkotmányos kormányzat alatt arra utalt — talán 

nem is oda tartozó — kiadások miatt most ki van merítve, emiatt a 

püspöki karra eme uj terhet annál kevésbé lehet hárítani, mivel a püs-

pökök ama rosz gazdálkodásnak nem okozói, kiknek ama egyházi 

alapokra kért s szorgalmazott felügyeleti jogát a kormány eddig megtagadta. 

„Marad tehát minden ugy, mint volt régen! a szegény alsó cle-

rusra a régi nap süt majd ezentúl is szépen az Égen" — mint az ismert 

nótában ez már megírva van. — Azonban a Tisza-kormány még ezen 

általa minden bizonynyal számításba vett esetben is eléri kitűzött czél-

ját, mely nem volt egyéb, mint amelyet Szervácz barátom levelében 

igen helyesen a valódi nevén nevezett meg, az alsó clerusnak meghó-

dítása, és a kormány táborábai terelése. 

4* 
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A Tisza-kormány nagy hü-hóval kihirdette azonnal Trefort levelének 

szétküldése után közlönyeiben azt, hogy megkönyörült az alsó clerus sa-

nyarú helyzetén, és azt is megigéré, hogy azon segíteni is akar, napi-

rendre tűzte e kérdést, és tárgyalásba bocsájtkozott ez ügyben a püs-

pöki karral, igy okoskodván, ha sikerül neki ezen segélypénzt a püspökök 

által a senki kasszájába befizettetni, és abból majd segélyezheti — Erdélyben 

a kultuszminiszter ur által megkezdett, és nálunk gróf Szapáry által folyta-

tott manuever szerint — az alsó clerust, ez csupa hálából, és számí-

tásból is — nehogy annak birtoklását jövőre koczkáztassa — a válasz-

tási téren a kormány képviselője mellett fog szavazni. Ha pedig a püs-

pöki kar oppozicziója folytán megmarad minden ugy, mint volt azelőtt, 

a kormány közlönyei ismét nagy zajjal fogják azt hirdetni, miszerint 

a kormány a maga részéről minden lehetőt elkövetett ama czél eléré-

sére nézve, hogy ez alsó clerus sanyarú sorsán segítve legyen, de eme 

szép szándoka a püspöki karnál nem nyervén támogatást, jelenleg kivihető 

nem volt ugyan, azonban a kormány mindamellett sem veszi le eme 

nagy fontosságú kérdést a napirendről, és igyekezni fog annak más uton 

s módon is mielőbb érvényt szerezni. 

És ezen kormányi nyilatkozatnak az lesz biztos eredménye, hogy 

az alsó clerus és a főpapság közti bizalom s szereteten alapuló viszony 

ezen ügyes sakkhúzás által oly nagy sebet nyer, melyet nem tudom 

egyhamar mikor f s mikép ? fognak meggyógyítani tudni, és nem ok 

nélkül félek attól, hogy az alsó clerus nagyrésze ezen esetben is szí-

vesen átmegy ama kormánynak táborába, mely rajta segíteni akart, s 

eme szándokát a püspöki kar vonakodása daczára sem adta még föl 

egészen. 

Beláthatod már, hogy ravasz és okos fő által kigondolt, és még 

ügyesb kéz által készitett csapda volt az egész párbér ügy meginditása 

a kormány részéről, mint azt Szervácz barátunk is levelében fölemliti; 

a kormány előre kiszámitá azt, hogy akár sikerül neki e czélra a püs-

pöki kart megadóztatni, akár nem sikerül, a kormánynak mindenesetre si-

kerülni fog mindkét esetben az alsó clerust a maga részére meghódítani. 

A kormány ugy látszik nem igen sietteti ez ügynek mielőbbi el-

döntését, benyugodott a püspöki karnak ama óhajába is, hogy ez csak 

az uj összeírás után fog ez ügyben érdemleges határozatot hozni, mely 

csak 1886. évben fog eszközöltetni, addig függőben marad e kérdés, 

és könnyen még 1887. évben is tanácskozmány tárgya marad, a püs-

pöki kar is ama qui habét tempus, habét vitám közmondás szerint egy 

kis halasztást nyert, addig az alsó clerus ezen édes reményben él, és 

magasztalva áldja már a Tisza-kormányt, mely meginditá e mozgalmat 

sorsának javítása végett, a kormány pedig ezen idő alatt keresztül hajtja 
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majd az öt éves mandátumot megállapító törvényt a parlamentben, .és 

1887. év tavaszán megindítja a képviselő-választást is, mely alkalommal 

majd a congruájának javítása után reménykedő alsó clerusnak nagy 

része is ama kormány képviselőjének táborában fog minden bizony nyal 

sorakozni, és hiveit is oda hívogatni, mely néki eme fényes Ígéretet 

tette, és ha addig eme kérdés a clerus által óhajtott eredmény mellett 

megoldva nem is lenne, mi nagyon valószínű, ennek daczára a clerus 

eme kormányban vélvén föltalálni megváltóját, rosz néven annak eme 

lépését — hogy ahhoz csatlakozik, kitől sorsának javítását remélheti, — 

nem veheti senki. 

De kedves barátom! még egy előtted nem ismert, s velem is 

csak a napokban közlött kormánytitokról kell tégedet értesíteni, mely 

talán leveszi a hályogot szemedről, és te is tisztábban fogsz látni. Tudd 

meg tehát azt is, hogy ha sikerül a kormánynak a püspöki kart jó 

módjával capacitálni, vagy a miniszterelnök által a parlamentben már 

ismételve felemiitett egyházi javak elvételével, vagy a Szervácz levelé-

ben is érintett 1874. évi osztrák parlamenti congrua-féle adót rendsze-

resítő törvényhez hasonló novellának alkotásával fenyegetve reá birni 

arra, hogy ama cassa nemonisnak életbeléptetését elősegítse, vagy ha a 

püspöki kar vonakodása, s oppositiója daczára azon ~uj törvénynek se-

gélyével a magyar kormány ama kasszát megalkotja, biztositalak kedves 

barátom arról, hogy eme pénztárból a r. kath. alsó papság igen cse-

kély segélyösszeget fog nyerni, mert azon forrást kimeríti a miénknél 

sokkal gyengébben dotált görög katholikus, ruthen s román papság, 

hidd el nekem barátom azt, hogy nem is a mi érdekünkben akarja mindezt 

a kormány létrehozni, hanem a görög-katholikus papságot akarja — tán 

magasb állami szempontok tekintetéből is — maga, s a haza iránt lekötelezni. 

Sapienti pauca, én sem árulhatok el többet egyelőre e nagy status titokból. 

Vedd elő az egyetemes névtárt, és tégy velem együtt egy kis 

számítást, eszerint parochia van az 

Eperjesi gör. kath. megyében • 187. 

Gyulafehérvári érsekségben 722. 

Lugosi püspöki megyében 154. 

Munkácsi „ „ 379. 

Nagyváradi „ „ 167. 

Szamosujvári „ „ 302. 

Van összesen tehát 1911 
parochia 2248 áldozárral. 

A szent unióra áttért hivek biztosítása végett, — kik legnagyobb 

reszben köztudomásúlag eddig kifelé gravitáló, és onnét a mult időben 

nagyszerű és nagymérmü segélyezést is nyerő Schismatikus, vagy az 
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ujabb elnevezés szerint görög-keleti szerbek, ruthének és románok közt 

szétszórva laknak — a parochiák rendszeresítése alkalmával az állam-

kormány e püspöki megyékben nem tartotta szigorúan be a múltban a 

róm. kath. parochiák fölállításánál divó gyakorlatot, és a hivek számára 

nézve előirt rendszabályt ott nem vette ugy tekintetbe, mint nálunk 

azt tevé, náluk nem a hivek száma, hanem a fentérintett ok miatt 

néha 100—200 hivő mellett uj parochia létesíttetett, sőt ennél kisebb 

számú híveknél is állíttatott föl lelkészség, melynek congruáját, ugy a tem-

plom, paplak, iskola építését a vallásalaptár vállalta el. Ezen gör. kath. 

parochiáknak szaporítását még egy másik domestikus ok is nagyon aján-

lotta eme megyékben, az t. i., hogy a coelibatusra nem kötelezett, és 

igy törvényes házasságban élő lelkészeknek fiai a theologiai cursus be-

végzése után csakhamar alkalmazást, az elhunytaknak árva leányai pe-

dig az e czélra alkotott megyei pénztár terhének megkönnyítése végett 

férjeket nyerhessenek, hogy igy eme ellátás és házasság által a lelkész 

özvegye s árvái gondozására nézve ama megyei nyűg- s segélypénztár-

nak terhein könnyítve legyen. 

Eme tényezőknek tulajdonítandó azon tünemény, hogy eme görög 

kath. püspöki megyékben az önálló lelkészségek ami parochiánk, és a 

hivek számához arányosítva túlságos nagy számmal vannak fölállítva, 

melyeknek legnagyobb részében az anyaközségben 100—200-ra alig 

megy föl a hivők száma, de vannak elég nagy számmal olyanok is, 

hol még kisebb is a hivek száma náluk. 

Ha számításba veszszük azon tényleg ott fennforgó szomorú körül-

ményt is, hogy a lelkészi dotatio ezen parochiákon egy telek föld, a 

hivek részéről deobligált, de a szegénység miatt meg nem adott pár-

béri járulékból, és a vallás-alaptárból a 300 frt congrua pótlására s ki-

egészítésére nyújtott segély-pénzből áll, nem lesz többé előtted sem 

feltűnő, hogy a kultuszminisztérium által a hírlapok jelzése szerint augusz-

tus hó elején Esztergomba felküldött, — a minisztérium archívumában 

levő okiratok alapján készült — jegyzékben összeirt oly lelkészek 

száma, kiknek ma a 800 frtban tervezett systhematica congruája sincs 

meg, oly roppant nagy, de ilyen nagy ama segélyösszegnek mennyi-

sége is, mely évenként eme hiány pótlására a congrua kiegészítésére 

megkívántatik, értesülésem szerint sem kisebb, sem nagyobb ez ötszáz-
ezer forintnál, tehát tízszeres összege annak, mit a püspökök, káptala-

nok, birtokos apát s prépostságok már 10 év óta befizetnek a minisz-

ter által kezelt tanulmányi alap pénztárába. 

Nem volt szerencsém ugyan eme összeírásba bepillantani, de a 

mint ismerem a r. k. püspöki megyékben levő parochiák dotatioját, 

biztosithatni merlek az iránt, hogy talán 15—20% r. k. és 75—80% 
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g. kath. lelkész van ama segélyre szorult lelkészeket tartalmazó .jegy-

zékbe íelvéve. Pedig honunkban (az erdélyi és horvátországi püspöki 

megyéket számításba nem véve fel) az arány igy áll: 3089 r. k. paro-

chia és 5639 áldozár, 1911 g. kath. parochia és 2248 áldozár. 

Már most azt kérdezem tőled : a) van-e reményed s kilátásod arra, 

hogy a püspöki kar akár magát, akár lelkészeit megadóztassa a g. kath. 

lelkészek felsegélyezésére ? Ha nincs, 

b) van-e reményed arra, hogy a kormány elvállalja eme terhet az 

állami pénztárra, mely évenkint 30—40 millió deficzittel küzd minden 

szépítés és takargatás daczára? Ha nincs, 

c) van-e reményed s kilátásod arra, hogy a magyar kormány, ille-

tőleg a kultuszminiszter osztrák miniszter társának 1874. évi congrua 

törvényét itt nálunk saját állásának koczkáztatása nélkül a parlament-

ben elfogadtassa, és igy eme roppant terhet a fő- s alpapság nyakába 

vethesse ? 

A bécsi piacetnek kinyerését már azért sem lehet kétségbe vonni, 

mert van e tárgyra nézve praecedcns, amire a kormány minden bizony-

nyal hivatkozni is fog, azonban a püspöki vető is majd igénybe fog vé-

tetni kellő eredménynyel. 

Nem hiszem, hogy igennel mernél felelni ; azért hidd el kedves 

barátom, marad minden in statu quo, a jobb ellátás iránt felbiztatott 

alsó clerus annak reményében, hogy az ezt kezdeményező magyar kor-

mány az alsó clerus javára még is majd valami opportunus módon 

utóbb létesíteni fogja eme kilátásba helyezett segély-pénztárt, félek, 

hogy a clerusnak jó nagy része tűzön, vizén, árkon, bokron keresztül 

követni fogja a kormányt, és ennek jelöltjeit megfogja választani. Ez 

volt a czélja a kormánynak a tárgyalás megindításakor, szép remény nyel, 

és utóbb ha sikerül, pénzbeli segélylyel, ha nem sikerül megújított re-

ményekkel felékesíteni a kortes, vagy kenyér csapdát. 

De bezárom én is már akaratom ellenére egy kissé szinte hosz-

szura nyúlt levelemet, melyben még — ha befejezettnek nem nyilvání-

tod a congrua ügyhöz szorosan nem tartozó kérdések iránti vitát — 
egy kissé bővebben illustráltam volna a zsidó polgári házasság tárgya-

lása alkalmával a kormány ellenében a püspöki kar által kifejtett eré-

lyes oppositiót, most csak röviden azt jegyzem meg erre, hogy ezt a 

magyarországi lelkészi karnak, és hivei tömegének ezen egyházunk vi-

tális és dogmatikus érdekét megtámadó javaslata ellen az országgyűlés-

hez beküldött, és a katholikus hírlapokban is megjelent tiltakozások, 
ugy a magyar gentry, és a casino elite tagjainak közreműködése után 

csodálni épen nem lehet, sőt az ellenkező eljárás föl sem volt tételez-

hető ; a kivívott győzelem fölött valóban örvendhetünk, de meg lehetsz 
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arról is győződve, hogy ez aligha sikerült volna minden kifejtett erély 

daczára sem azon esetben, ha a néhány hóval később napirendre ke-

rült Popper Castrone-íé\e famosus házassági ügyben a kultuszminiszter 

urnák kezéhez előbb került volna ama a hírlapokban is megjelent Ca-

no?iico hungarico ecclesiastico judaico politico opinio, melyben eme ve-

gyes házasságnak magyarországbani érvényessége el lett egyházi főha-

tóság részéről ismerve akkor, midőn az igazságügyminiszter már annak 

érvénytelenségét hirdette iratában. 

Nem hiszem, hogy a Magyar Állam közlötte volna veletek ezen 

okmányt, mit a Pester Lloyd megtudott szerezni övéinek, és más libe-

rális újságok magyar fordításban is fölvettek azonnal lapjaikba. Azt hi-

szem kedvesen veszed, ha ezt veled közlöm. Szövege annak következő : 

„Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisz-

ter! Valóságos belső titkos tanácsos ur! 

Podhrágyi báró Popper Sándor nagybittsei illetőségű bécsi lakos 

izraelita vallású vőlegénynek de Castrone Blanka róm. kath. arával Pápa 

ő szentségétől a valláskülönbség bontó akadályaitól nyert felmentvény 

mellett Párisban kötendő házassága tárgyában Excziád folyó hó 11-én 

10,128. sz. a. kelt nagybecsű átirata kapcsán, Van szerencsém Excziád 

abbeli kérdésére, vájjon az ekként kötendó házasság egyházi felfogás 

szerint Magyarországon államilag is érvényesnek tekintendő-e ? vélemé-

nyemet a csatolmányok j. alatt visszarekesztése mellett következők-

ben tiszteletteljesen előadni. 

A keresztény, és nem keresztény közt valláskülönbség czimén ez 

idő szerint a katholikus egyházban fennálló házasságbontó akadály sem 

a természet törvényén, sem közvetlen isteni rendeleten nem alapul; és 

azért az összes hit- és kánontudósok egyhangú véleménye szerint attól 

a pápa, habár ébbeli jogával a legritkább esetekben szokott élni, jogér-

vényesen adhat felmentést. 

Az első századokbeli keresztények, amint ez kezdetben másként 

alig is lehetett, pogányokkal, és zsidókkal egyaránt léptek házasságra. 

Maga szent Pál apostol is komolyan figyelmezteti ugyan (II. Kor. 6. 14.) 

a hiveket mindazon veszélyekre, melyek a nem keresztényekkel kö-

tendő házassági viszonyból a keresztény házastársra háramlanak, mind-

azonáltal (I. Kor. 7. 14.) azt feltétlenül el nem itéli, óhajtja mégis, sőt 

határozottan kívánja (I. Kor. 7. 39.) hogy keresztényekkel lépjenek 

házasságra. 

Mihelyt azonban a keresztény érzület annyira megerősbödött, hogy 

az apostol intelmét a keresztények teljesen átértették, s a keresztény 

felfogás vált irányadóvá az egyén és család legfontosabb ügyeinek elin-

tézésében, mintegy önként ékelte be magát a keresztények, és nem ke-
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resztények közé a válaszfal, mely őket az egymással kötendő házassá-

goktól távol tartotta. 

A gyakorlat e részben sokáig ingadozott, különböző időben, és kü-

lönféle országokban más és más elvek voltak irányadók a keresztények, 

és nem keresztények között létrejött házasságok felől. Némely vidéke-

ken már a VI. században nem csak tilalomnak, de valósággal érvényes-

ségi akadálynak tekintetett, ha a házasulandók egyike a keresztség szent-

ségében nem részesült. 

Annyi bizonyos azonban, hogy a tizenkettedik század óta a ke-

resztények, és nem keresztények között való házasság anélkül, hogy ez 

iránt positiv törvény hozatott volna, pusztán az évszázadokon fejlődött 

szokásjog alapján mindenütt, az egész egyházban érvénytelennek tekin-

tetett, mig végre XIV. Benedek pápa 1749. évi február hó 9-én kelt 

„Singularis Nobis" czimü bullájában ezen egyetemes szokásjog fennállá-

sát az apostoli Szentszék tekintélyével elismerte, és megerősítette. 

Ami különösen hazai törvényhozásunkat és jogviszonyainkat ezen 

bontó akadálylyal szemben illeti, van szerencsém a következőket tisz-

teletteljesen megjegyezni. 

Az első törvényhozási intézkedés, melyet némelyek a kereszté-

nyeknek a zsidókkal való összeházasodás tilalmára vonatkoztatnak, sz. 

László király idejében történt az 1092-ben megtartott szabolcsi nemzeti 

zsinaton. Péterffy „Sacra concilia Ecclesiae rom. cath. in Hungaria" 

czimü munkájában az ez alkalommal alkotott törvényt igy adja elő: 

„Caput X. De coniugio Judaeorum e-t christianarum mulierum. Si Judaei 

uxores christianorum sibi associaverint, aut aliquam personam christianam 

in servitio apud se detinuerint, ablata ab eis, libertati reddatur vendi-

toribus eius pretium tollatur et in sumtum Episcoporum veniat." 

Excziád bölcsességét bizonyára nem kerülte el, hogy ezen kánon-

ban, még ha azt azon szövegezésben olvassuk is, minőben a magyar 

törvénytárban (Decret. S. Ladisl. libr. I. cap. 10.) felvételt nyert t. i. 

bi Judaei uxores christianas stb. — minden egyébről hamarabb van szó, 

mint a keresztények és zsidók között házassági jognak a magyar állam 

szempontjából való rendezéséről. 

Szent László idejében a modern jog állameszméje még ismeretlen 

volt. Az állami hatalom képviselői támogatólag, pártfogólag befolytak 

ugyan olykor azon kor jognézete szerint egyházi kérdések elintézésébe, 

még többször megtörtént, hogy az egyháznak zsinaton hozott határoza-

tait saját nevök alatt hirdették ki, hogy annak a külvilág, s a keresz-

tény hitelveket még teljesen át nem értő alattvalóik előtt nagyobb súlyt 

es tekintélyt szerezzenek. Hogy ez igy volt, arra maga a magyar tör-

vénytár is bizonyságul szolgál. Aloricus Sz. László és Könyves Kálmán 
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királyok törvényeinek kompilatora, Szerafin esztergomi érsekhez inté' 

zett, s ezen törvénygyűjtemény élére illesztett levelében e tárgyra vo-

natkozólag következőket irja: „Postremo, hunc uterque Regum fineirt 

rebus imposuit, ut dum debita ultrix poena filios perditionis consumeret, 

filios praedestinationis refoverat. Non enim sine causa Rex gladium 

portat; Dei enim minister est, vindex in iram eius, qui malum agit: 

nam principes non sunt terrori boni operis, sed mali." 

Ha tehát ezen eredetileg egyházi származású törvényben egyálta-

lán a keresztények, és zsidók között kötendő házasságra vonatkozólag 

tilalom foglaltatik, ugy annak nincsen egyéb jelentősége, mint az, hogy 

azt a szent király saját tekintélyével is védte, s az ellene vétők ellen 

a zsinat által megszabott büntetést a maga részéről szentesitette. 

Egyébként ha jól fontolóra veszszük ezen kánont, ugy legott lát-

hatjuk, hogy az nemcsak nem foglalja magában a zsidók, és kereszté-

nyek közötti Mzasságjognak a magyar állam szempontjából való rende-

zését, hanem tulajdonkép a házassági jog rendezésével nem is foglalkozik. 

Igen helyesen mondja Péterffy idézett munkájában, hogy az ezen 

kanonban foglalt intézkedés nem vonatkozik a keresztény nőnek zsidó 

férfiúval netán kötött házasságára, — ez esetben ugyanis a kánonnak 

ilykép kell vala szövegezve lennie : „Si Judaei christianas (sc. puellas 

vei mulieres) in uxores sibi associaverint — hanem vonatkozik a zsidók 

által azon időtájt elkövetni szokott azon bűntettre, melyszerint a ke-

resztények feleségeit, vagy a másik olvasási mód szerint általá-

nosságban, keresztény feleségeket azaz keresztény férjezett nőket fér-

jeiktől elcsábitottak, vagy bármi más módon hatalmukba ejtettek, hogy 

őket azután akár a velük való bűnös életközösség folytatására, akár 

egyéb szolgálatokra kényszerítsék, csakis igy levén értelme a törvény 

abbeli rendelkezésének, hogy az ilyen szolgaságba ejtett nő tőlük el-

vétetvén, szabadságát visszanyerje, s a lélekkufárok a nőért kapott árt 

elveszítsék. Sz. László ezen törvénye tehát voltaképen nem tartalmaz 

egyebet, mint Kálmán király egy későbbi rendelkezését, (Decr. Colom, 

libr. II. cap. I.) melyszerint a zsidóknak keresztény rabszolgákat tar-

tani megtiltatik. 

Hogy Magyarországon ez időtájt a keresztény öntudat még nem 

volt annyira kifejlődve, hogy a nem keresztényekkel való házasságot 

perhorreskálta, s ennek alapján a kereszténységnek már korábban meg' 

hódolt tartományokban többé-kevésbé megizmosodott ama jognézetig 

felemelkedett volna, melyszerint keresztényvallás hiányában házassági 

bontó akadályt láttak, bizonyítja ama körülmény, hogy Kálmán király 

(Decr. Colom. Libr. I. cap. 18.) az izmaelitáknak szigorúan megtiltotta, 

hogy leányaikat ne merjék saját nemzetbeli, hanem csak magyar szár-
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mazásu férfiaknak feleségül adni: miből indirecte az is következik, hogy az 

izmaelita férfi csak keresztény-magyar leányt vehetett nőül. Kétségkívül 

Kálmán király e törvényével oda czélzott, hogy annak nyomása alatt 

az izmaeliták a keresztényhitet annál inkább felvegyék. Azonban csaló-

dott feltevésében, az eredmény ép az ellenkezőről tanúskodik, nem 

csak hogy nem siettette e törvény az izmaeliták megtérését, de még a 

a keresztények közöl is sokakat eltántoritott, kik a házasság révén 

maguk is izmaelitákká lettek. A keresztény társadalmat ez oldalról érő 

veszély tetőpontját érte el II. Endre gyönge uralma alatt, elannyira, 

hogy a sok vegyes házasság folytán a szentszéki bíráskodás is tényleg 

csorbulást szenvedett. IX. Gergely pápa a legerélyesebb intézkedéseket 

voít kénytelen tenni, hogy e bajok orvoslást nyerjenek. 

Az előadottakból világosan kiderül, hogy a magyar törvényhozás 

még sz. Lászlónak fennidézett törvénye után is a magyar állam sajátos 

szempontjából inkább előmozdította, semhogy megakadályozta volna a 

a keresztények és nem keresztények között való házassági kötéseket, s 

hogy a XIII. században, midőn a keresztény vallás hiánya az egyik há-

zasulandóban, mint azt szerencsém volt a fentebbiekben kifejteni, már 

minden kétséget kizárólag bontó akadálynak tekintetett, a római pápa 

volt kénytelen tekintélye egész súlyának közbevetésével az egyház e 

szokásjogon alapuló törvényének Magyarországon érvényt szerezni. 

Amint bölcsen tudva van Excziád előtt II. József császár volt az 

első, ki Magyarországon a házassági jogot az állam szempontjából kisér-

lette meg rendezni. Az 1786. évi márczius hó 6-án általa kiadott házas-

sági pátens 10. §-a az állam szempontjából megalapítja a tilalmat, hogy 

keresztény, és nem keresztény között érvényes házasság létre ne jöhes-

sen. Eme házassági pátens, ámbár alkotmányellenes intézkedést tartal-

mazván, egyaránt sértette az egyház, és ország jogait és törvényeit, 

tényleg még is néhány évig érvényben volt hazánkban. Ma csak annyi 

érvénye van még, amennyit belőle az 1790—91. évi XXVI. t. cz. a 

protestánsok részére fentartott. A katholikusokra nézve elvesztette tel-

jesen minden erejét, azokat semmiben sem kötelezi, tehát a 10. §-nak 

is megszűnt reájok nézve minden ereje. A katholikusok házassági jo-

gára nézve, ha leszámítjuk ama változásokat, melyeket az 1868. évi 

XLVIII., LIII. és LIV. törvényczikkek előidéztek, még ma is áll Szt. 

István első apostoli királyunk (Decret. s. Steph. Libr. II. cap. 2.) ren-

delkezése : „Ut Episcopi habeant potestatem res ecclesiasticas providere, 

regere, et gubernare, atque dispensare secundum canonum auctoritatem." 

Az általános egyházi jog tehát egyszersmind a magyar államnak is joga 

a katholikusok házasságára nézve minden kivétel és megszorítás nélkül. 

Szükségesnek véltem e jogtörténeti fejtegetést előre bocsátani, 
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hogy annak világánál ne hiányozzék a kellő alap, ama jogi eset megbi-

rálásához, melyet Excziád szives volt velem közölni. 

Az eset a következő: Podhrágyi báró Popper izraelita vallású 

magyar honpolgár Párisban házasságra kiván lépni De Castrone Blanka | 

franczia alattvaló katholikus hajadonnal, s evégre a valláskülönbség bontó 1 

akadálya alól Pápa ő szentségétől felmentést nyert. Már most az a kér- 1 

dés merül fel, vájjon az ekként kötendő házasság egyházi felfogás sze- j 

rint Magyarországban államilag is érvényesnek tekintendő-e ? 

Az előrebocsátott jogtörténeti fejtegetés nyomán e kérdésre két- 1 

ségkivül csak igenlő válasz adható. Mert ha Magyarországon a katholi- I 

kusokra nézve az államnak nincsen más házassági joga, mint az általá- 1 

nos egyházi jog, akkor önként következik, hogy az a házasság,'mely 1 

kánonilag érvényes, államilag is olyannak tekintendő. 

Minthogy azonban a létrejövendő házasságnál különböző vallást 1 

követő félről vagyon szó, szükségesnek vélem a magyar államjog állás- j 

pontját mind a két félre nézve megvilágítani. 

• Ami a katholikus félt illeti, kétséget nem szenved, hogy annak, | 

habár zsidóval kötendő házassága, mihelyt a pápa a valláskülönbség | 

bontó akadálya alól felmentést adott, a magyar államjog szempontjából 1 

érvényesnek elismerendő. 

A felmentési jogot hazánkban minden bontó akadályra nézve a ] 

kánonjog értelmében csonkitatlanul a pápa gyakorolja. Nincsen sem ] 

kánonjogász, sem a magyar magánjogot tárgyaló neves szerző, ki ez 

időszerint a pápának eme jogát a katholikusokra nézve kétségbe vonná. 

Még amaz esetben is, ha egyik vagy másik bontó akadályra nézve a \ 

magyar államnak specziális törvényei is volnának, melyekkel annak 

idején a kánoni jog intézkedéseinek súlyt és tekintélyt kívántak adni, : 

még az esetben is a felmentési jog kizárólag a pápát illeti. így p. o. a 

Házmk. 1. 107. az mondatik, hogy „consanguinitas secundum ss. cáno-

nes et Regni quoque nostri legem, usque ad quartum gradum inclusive 

connubiuin prohibet, atque vetat" és mégis a magyar állam érvényesek-

nek ismeri el a katholikusoknak mindazon házasságait, melyek a tiltott 

vérrokonsági fokokban pápai dispenzáczió mellett jöttek létre. Vala-

mint, hogy az ország törvényei szerint a katholikusokra nézve más 

bontó házassági akadályok nem léteznek, mint amelyeket az általános 

egyházi jog előir; ugy részökre más felmentési hatóság sem létezik, 

mint amelyet a kánonjog elismer. 

Az általam alább idézendő magyar szerzők egyaránt igazolják e 

tételt, valamint azt is, hogy a jelenleg érvényben levő kánoni törvé-

nyek értelmében a Pápa, valamint egyéb, ugy a keresztény vallás hiá-

nyából származó bontó akadály alól is jogérvényesen dispenzál. Csak 
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néhány idézetre szorítkozom, nehogy különben is hosszura nyúló fejte-

getésem az adatok bőségével tulterheltessék. 

Klósz Pál: „Praxis seu forma processualis fori spirituális in Mari-

ano-Apostolicó Hungáriáé Regno usu recepta. Tirnavie 1794." czimü 

munkájában, mely hosszú évek során zsinórmértékül szolgált a szent-

széki tárgyalásoknál, és még manap is nagy tekintélynek örvend, 188. 

lapon e tárgyra vonatkozólag a következőket mondja: „Cultus quo-

que disparitas matrimonium et contrahendum impedit, et contractum 

interdum dirimit." És azután jegyzetben hozzáteszi: „Idest baptisatus 

cum non baptisata et vicissim non potest saltern absque dispensatione 

Pontificis valide contrahere, post statutum ab Ecclesia hoc impedi-

mentum." 

Ugyanez értelemben nyilatkozik Szokolóczy János Venczel: „Tri-

bunal legibus accomodatum Posoni 1762." a 268. lapon, ahol ezek ál-

lanak: „Urgente rationabili causa Papa dispensare posset matrimonium 

contrahendum inter fidelem et infidelem." — Hogy a jelen esetben 

a Szokolóczy által, de a többi jogászok által is föltétlenül megkívánt 

„urgens causa" nem hiányozhatott, arról bizonyságot tesznek nemcsak a 

dispenzáczió megadásának ténye, hanem a római kúria által hasonló 

esetekben a követett igen fontos, sőt lehet mondani nehézkes eljárása 

s az 1803. évben tartott Synodus Sulchuensis ügyiratai közt olvasható 

mindama megszorítások, melyekhez a Pápa hasonló esetekben a fel-

mentés megadását mint elengedhetetlen föltételekhez köti, s melyek 

közé a felmentési okok fontossága, a mindkét nembeli gyermekeknek 

a katholikus vallásban való neveltetése, s egyebeken kivül különösen 

még az a föltétel is tartozik, hogy az ez akadályoktól adandó dispen-

záczió mindig ingyen, vagyis a szokásos dij követelése nélkül enge-

délyeztessék. 

Hogy pedig nem csak a kánonjogászok, hanem a magyar magán-

jog mivelői is ily értelemben fogják fel a Pápa felmentési hatalmát a 

magyarországi katholikusokra és valláskülönbség akadályára nézve, van 

szerencsém ismét csak szemelvényképen néhány nevezetesebb államjo-

gászra hivatkozni. így Kelemen Imre „Institutiones Juris Hungarici Pri-

vati Budae 1818." Libr. I. pag. 354. igy szól: „Jam alias docuimus in 

impedimentis juris divini seu naturalis seu positivi, dispensationi locum 

non esse ; alia autem qua potestate constituta sunt, eadem etiam ex 

iustis rationibus relaxari non solum posse, sed in quibusdam adiunctis et 

debere, notius est, quam ut probatione indigeat. Ecclesia jure impedi-

menta matrimonii statuendi gaudet, igitur nec potestas ei quoad catho-

licos dispensandi denegari potest: á) semper tamen exposcentibus gra-

vibus rationibus, b) Potestatem hanc hodierna disciplina, circa impedi-
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menta quaedam dirimentia, aliaque magis argua negotia, nempe quoad 

consanguinitatem et affinitatem 1-i et 2-i gradus; cognationem spirituálém 

vota, ordinem, coniugicidium, cultus disparitatem exercet Summus 

Pontifex." 

Kelement csaknem szórói-szóra átirja Szlemenics Pál: „Elementa 

Juris Hungarici Judiciarii civilis. Posonii ed. 3. 1837." midőn Tom. I. 

pag. 147. ezeket mondja : „Impedimenta iuris divini seu naturalis seu 

positivi, velut aeterni, ac immutabilis, suapte natura nullám recipiunt 

dispensationem, alii vero prout humana potestate constituta sunt, itale-

gitime actoritate relaxari etiam possunt. Potestatem dispensandi res-

pectu catholicorum hodierna disciplina, quoad consanguinitatem, affinita-

temve aut publicam honestatem primi et secundi gradus, cognationem 

porro spirituálém, vota ordinem, adulterium, coniugicidium, cultus dis-

paritatem et sponsalia exercet Pontifex." 

E régibb Írókkal megegyeznek az ujabbkori szerzők is, nevezete-

sen dr. Wenzel Gusztáv „A magyar magánjog rendszere", Budapest 2. 

kiad. 1871. II. köt. 336. lapján a) jegyzetben ezeket adja elő: „Itt 

elég legyen megjegyezni, hogy a katholikusokra nézve a felmentés a 

Pápát az első, és második izi oldalrokonságban és vallási különbség-

ben illeti." 

De Kőnek Sándor nagy elterjedésnek örvendő „Egyházjogtan 

kézikönyve, Pest 3. kiad. 1871. II. kötetben a 633. lapon ezek álla-

nak: „Az érvényességi vagy úgynevezett bontó akadályok alól azonban 

a közönséges egyházjog tana szerint, és igy jelenleg még hazánkban is 

csak az illetékes egyházi hatóság adhat felmentést." S a következő 

kikezdésben ekként folytatja: „A közönséges egyházjog tana szerint a 

érvényességi akadályok alól rendesen csak az apostoli szék menthet 

fel." A 635. lapon pedig a felmentés erejéről ezeket irja: „A felmen-

tésnek joghatálya, ha jövőbeli házasságra vonatkozik, annak érvényes 

és törvényszerű megköthetésének jogi lehetősége." 

Ugy vélem, hogy az előadottakból Excziád azon meggyőződést 

méltóztatott meríteni, hogy akár tekintjük hazai jogforrásinkat, akár az 

általános egyházjogot, akár a nálunk dívó gyakorlatot és iskolai tant, a 

de Castrone Blanka katholikus vallású franczia alattvaló podhrágyi báró 

Popper Sándor izraelita vallású magyar honossal kötendő házasság állami 

érvényessége ellen a kinyert pápai dispenzáczió után, legalább a katho-

likus félt illetőleg, semminemű kétely fel nem merülhet. 

Hátra van még, hogy a kérdést az izraelita vallást követő vőle-

gényre nézve a magyar államjog szempontjából megvilágítsam. 

Még csak Kováts Gyula „A házasságkötés Magyarországon egy-

házi és polgári jog szerint. Budapest 1883." a keresztények és izraeli-



— 63 — 

ták között kötendő polgári házasságra vonatkozó törvényjavaslat tár-

gyalása alkalmából kiadott munkájára akarok reflektálni. Szerző a 278. 

lapon hibáztatja a törvényjavaslat l-ső §-ának szövegezését amaz oknál 

fogva, hogy nincs az kellő tapintattal a nálunk érvényben levő kánon-

jogra, s a keresztény és izraelita között létesíteni czélzott házassági kö-

tést kizárólag a polgári hatóság elé utasítja, holott az fennálló törvé-

nyeink értelmében egyházi uton is eszközölhető. »Ha szövegező a 

keresztény, és zsidó közötti bontó akadálynak a történetét ismerné, igy 

indokolja kifogásait, az mindenesetre feltűnt volna neki, hogy az csak 

a keresztény népek jogi szokásaiból fejlődött ki, tehát impedimentum 

juris humani. Ezt előtte a magyar jogfejlődés mozzanatai is feltűnővé 

tehették volna. Ezek fonalán rájöhetett volna aztán arra, hogy 

az alól az akadály alól dispenzáczió is adható. Ha csak a ma-

gyar jogi könyveket forgatta volna, rájöhetett volna a dispenzáczió lehetősé-

gére." Itt azután hivatkozik Klósz általam már ismertetett nézetére, 

hozzátévén : „így tanították ezt nálunk mindig." Arról is meggyőződ-

hetett volna a törvényjavaslat szerzője, hogy a dispenzáczió nem puszta 

lehetőség, amelyből soha semmi se lesz." És alább: „Az egyházjog 

állásjog álláspontjával igen jó lett volna elszámolni, midőn az az 1. §. 

papírra tétetett. Ha a szakasz olyan marad, mint amilyen, még az is megtör-

ténhetik, hogy az a keresztény-zsidóházasság, mely a pap előtt köttetett, 

érvénytelen talál lenni." Minthogy pedig a törvényjavaslat törvény erejére 

nem emeltetett, a régi jog változást nem szenvedett, s azért Kováts szerint is 

Magyarországon pápai dispenzáczió mellett keresztény és izraelita között, 

katholikus pap előtt kötött házasság államilag is érvényes és törvényes. 

Hivatkozhatnám ugyan arra, hogy az 1868-iki törvényhozás oly 

házasságok létrejövetelét tette lehetővé, melyek a magyar állam tör-

vényei szerint is csak az egyik, még pedig a protestáns vallást követő 

félre nézve birtak jogi érvénynyel, és mégis államilag törvényeseknek 

tekintetnek; de hivatkozhatnám arra is, hogy az izraelita vallás törvé-

nyeink értelmében, nem tartozik a bevett vallások közé, s azért a ma-

gyar államtól nem is követelhető, hogy egy keresztény alattvalójának 

különben az állam törvényei értelmében kötött, és az állam által érvé-

nyesnek elismert házasságát az ország bevett vallásfelekezetei közé nem 

tartozó bármely vallásos gyülekezet hitelveitől tegye függővé. 

Eme védekezésre azonban nincsen szükség. Az izraelita vallás 

mai érvényben ugyanis a zsidó tudósok tanítása szerint csak a sok isten-

imádókkal való házassági összeköttetéseket tiltja, de nem tartja érvény-

teleneknek az oly házassági kötéseket, melyeket az egy isten imádó val-

lás híveivel hajtatnak végre. így tanítja ezt nálunk Fassel: „Das mo-

saisch-rabbinische Civilrecht" nyomán Wenczel Gusztáv hírneves államjo-
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gászunk idézett müvében a 327. lapon, ahol ezek állanak: „Figyelmet 

érdemel a zsidó jogtudósok legtöbbjeinek ama nézete, hogy zsidók, és 

keresztények közt a zsidó törvény szerint érvényes házasság köttethe-

tik", mihez x) jegyzet alatt még hozzáadja, hogy I. Napoleon császár-

nak a zsidók és keresztények közti házasságok lehetősége iránt kér-

désére az 1807-ki párisi nagy szanhedrin azt válaszolta, hogy ilyen há-

zasságok „a zsidó hit részéről vallásos formákba ugyan nem hozhatók, 

de azért érvényesek mégis, és átkot nem vonnak magukra." 

A zsidók házassági viszonyai hazánkban országos törvény által 

rendezve nem levén, s a fenállott magy. kir. udvari kanczellária 15,940 

és a magy. kir. helytartótanács 1863. évi november hó 2-án 87,414. 

sz. a. e tárgyban kibocsátott rendeletei a zsidók és keresztények kö-

zötti összeházasodás eseteire nem reflektálván, a magyar állam nem bir 

oly törvényt vagy szabályrendeletet, mely a keresztények házasságát 

zsidó hitsorsokkal az izraelita félre való tekintetből tilalmazná. 

Mihelyt tehát a keresztény katholikus félre a valláskülönbség 

bontó akadálya alól az illetékes egyházi hatóság részéről a szükséges 

felmentvény megadatott, az ilykép kötendő házasság érvénye ellen a 

magyar államjog specziális szempontjából nem csak a felmentvényt nyert 

katholikus, de az izraelita félre nézve sem gördíthető semmiféle akadály. 

Fogadja Excziád stb. 

Kelt Esztergomban, 1885. márczius 16. 

Herczegprimás Simor János s. k. 

esztergomi érsek. 

Azonban kiváló nagy szerencsénkre Pápa ő szentsége a dispensa-

tió megtagadásával véget vetett ezen causa celeberrima iránt a hírla-

pokban fölmerült, és más téren is folytatott vitáknak, mely Bécsben 

ugyan a polgármesteri hivatal előtt utóbb létrejött, de mint emlékezem 

a kath. vallású bárónő részéről vallásának, a magyarországi zsidó val-

lású vőlegénynek pedig magyar állampolgári jogának föláldozásába ke-

rült az. 

Továbbá e vetőd fölemlitése nélkül bővebben reflektáltam volna 

ama, a püspöki kar által a tanulmányi alap javára elvállalt 50 ezer frtra 

vonatkozólag bizalmas kézből nyert felvilágosító soraidra is. Elfogadva 

azt hitelesnek, ugy mint veled közölve van, azt kérdem már tő-

led, ugyan hogy tudod bizalmadat helyezni most már ezen eljárása után 

a Tisza-kormányba, mely tiz év előtt a püspöki karnak megígérte azt, 

hogy ezen 50 ezer frt évi lefizetése által megválthatja magát a további 

zaklatástól, és uj terhet nem fog a kormány annak nyakába vetni, és 

ime most már Tisza Kálmánnak a középtanodai és zsidó polgári házas-

ság alkalmával az opponáló főpapok jószága ellen a parlamentben be-



jelentett fenyegetése közeledik a valósításhoz, melyet Szervácz barátom 

is érint ugyan levelében, de nem ugy értette azt, hogy a kormány azok 

confiscatioját fogja egyenesen indítványozni, hisz erre Bécsből sem kapna 

engedélyt, hanem majd igy lassankint mellékutakon — időnkint alkotott 

novellaris törvények utján — fog azokra oly nagy terheket rakni, 

melyeket ezek elviselni nem lesznek képesek, és az ily többször meg-

újított manoever hidd el felér a confiscatióval. És igy a tőled nyert 

informatio alapján nem ok nélkül tartok már magam is attól, hogy ama 

évi 500 ezer írttal csakugyan tervben van a főpapi birtokokat megter-

helni ama novella utján, ha máskép nem lehet. Képes lesz-e a püspöki 

karnak mindegyike a repartialt összeget, — mely a mostan a tanul-

mányi alapba befizetett évi rátának tízszeres összege — beszolgáltatni? 

a kérdések kérdése, midőn az évi jövedelemre nézve oly gazdagnak 

hirdetett nagyváradi lat. szertartású és váczi megyének ez évben elhunyt 

főpapjai az ujsági közlemények szerint százezreket — nem mint sirba 

nyugvó elődeik készpénzben alapítványokra — hanem adósságban hagy-

tak hátra, és valószínűleg még az interkalaris jövedelmekből ezek fe-

dezve nem lesznek, árván püspök nélkül maradnak eme megyék hivei 

is, mert ha a püspöki kar szorgalmazná ezen üresedésben lévő püspöki 

székek, vagy más birtokos prépostságoknak betöltését, a kultuszminiszter 

avval állhat elő, hogy neki eme jövedelmekre szüksége van nemcsak 

a hátramaradt adósságok törlesztésére, hanem a tanulmányi alap kiadá-

sai fedezésére is, ha azonban a püspöki kar a befizetett 50 ezer frtnyi 

összegnél nagyobbat kész volna befizetni, ezen esetben nem áll útjában 

semmi a vakantiák betöltésének. 

Visszatérve az előbbi tárgyra, véleményem szerint a senki 

kasszájába tervezett befizetés a püspökök részéről valószínűleg akép 

fog eszközöltetni, hogy eme egyes püspökökre kivetett összegnek egy 

bizonyos quottáját a megyebeli lelkészi javadalmakra is kivetik, mire 

nézve már — mint Szervácz is fölemliti — a kultuszminiszter ur nem 

csak engedélyt, hanem ha szükség volna, kormányi interventiót s pro-

tekcziót is megígért a püspöki karnak. Erre nézve már fentebb nyilat-

koztam, hogy erre nincs törvényes alap, az előbbi tervre nézve is meg-

jegyzem azt, hogy protestálunk, opponálunk ez ellen erősen, előre is 

készen lehet rá a kormány és parlament, ha azt ama bécsi mustra sze-

rint akarja eszközölni, és e czélra a lelkészi javadalmakat is megadóz-

tatni szándékolná. 

De minthogy elzártad előttünk a további tárgyalást, tehát én sem 

folytatom azt tovább, csak arra kérlek, tedd szivedre kezedet, s elmél-

kedjél mindezekről egy kissé. — Ismerve önfejüségedet, kevés remé-

nyem van ugyan arra nézve, hogy megtérésed fölött örvendezhetnének 
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tisztelő barátaid, de azért legyen köztünk ezen eltérő nézetünk mellett 

is szent a barátság, aláirom én is levelednek eme kitételét, és elfoga-

dom részemről Szervácz propositióját is, küld el tehát az ügyre vonat-

kozó Írásokat Alföldi Kleofás barátunknak, hallgasd meg annak is vé-

leményét, mi biztosak vagyunk abban, hogy ő nem neked, hanem ne-

künk fog igazságot szolgáltatni. 

Isten veled, Szervácznak megküldém eme levelem fogalmazványát, 

neked pedig annak eredetijében baráti üdvözletet nagy mértékben szállít 

ölelő barátod 

/ Pongrácz. 

IV. 

S z u n y o g f a l v a , 1885. október hó . . . 

Kedves barátom Pongrácz ! 

Minthogy Szervácz barátom Silentiáriussá tette magát, és annak 

nyugalomba tett tollát te fogtad kezedbe, a barátság kötelme azt pa-

rancsolja, miszerint egy kissé higgadtabb tintával irt leveledet rövid 

válaszszal én is megtiszteljem ; hogy ezt ily későn teszem, tulajdonítsd 

annak, hogy egy pár napig gyengélkedő volt egészségi állapotom, de 

hála Istennek, most jobban vagyok. 

Mindenekelőtt a vita alá nem tartozó tárgyakra reflektálok, és rövi-

den megjegyzem azt, hogy bármiként csüröd-csavarod is a zsidó pol-

gári házassági ügyben a püspöki karnak fényes eredményű eljárását, 

ezen fellépése egyházunk történetének nemcsak most, hanem a jövőben 

is mindig fénypontját fogja az képezni, melyhez hasonló ténykedést 

fogsz látni a püspöki kar részéről ezután is, ha a politikai kormány 

vagy parlament most vagy a jövőben szent egyházunk dogmáiba ütköző 

törvényjavaslatot tárgyalna, a püspöki kar ismét eme eljárást követné, 

és egyházi szabadságát s független állását még akkor is megőrizné, ha 

birtokát kellene ez esetben féltenie, ezt amazért szívesen oda engedi 

az mindég cserébe. 

Köszönöm egyébiránt szives figyelmedet és közleményedet a Pop-

per-Castrone-ügyben, nemcsak a Pester Lloyd, a Magyar Állam is köz-

lötte azt 1884. márczius 11-én, mert eme nagyfontosságú kérdés nem 

csak ama német lap sémita olvasóit, hanem minket is igen közelről 

érint, és igy érdekel is, azért igen helyesen tette a szerkesztő, hogy 

azt olvasóinak következő észrevétel mellett bemutatta : 
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„Emlékeznek t. olvasóink, minő emóczióval hozatott hazánkban 

helytelen összeköttetésbe a Popper-Castrone házasságügy a tavalyi, a fő-

rendiházban az egész ország örömére megbukott zsidóházassági törvény-

javaslattal. Maga a magyar kormány, a kánonjog alapos ismeretének hiányá-

ban, komolyan zavarban volt az iránt: jogérvényesnek ismerje-e el 

majdan Popper házasságát, ha a pápa csakugyan megadná a felment-

vényt ? Mi legott első hozzászólásunkban megjegyeztük, hogy amely 

országban (a pápasággal való többé-kevésbé megőrzött öszhangból) a 

kánonjog irányadó, ott logikai és természetes folyomány, hogy a pápa 

által nagy ritkán adott felmentvények is biztos jogérvénynyel birnak. 

Örvendünk, hogy e nézetünk teljes megerősítést talál az alábbi fontos ok-

mányban. A magyar kormány fentemiitett zavarában igen bölcsen a legjobb 

helyre fordult, Magyarország hg.-primásához azon kéréssel, hogy mikép 

kelljen Magyarországon tekinteni a Popper-Castrone vegyes házasságot, 

ha az csakugyan létrejönne? 

Az alábbi okmány fm. Simor János bibornok és hg.-primás válasza 

a kormány részére. Nagyszerű eruditio, forrásidézetek, egyházpolitikai 

magasztos álláspont, logikai elmeél — mind nagyon érdekessé teszik a 

magában is érdekes tárgyat Egy szabadelvű nagy lap hozzájutott ez 

okmányhoz, melyet a P. Lloyd érdemesnek tartott egy éj alatt gon-

dosan németre fordítani, és egész terjedelmében közölni. Mi tudomást 

szerezvén ez okmány létezéséről, szintén közöljük azt." 

Nem osztom ama nézetedet, hogy ha ezen nagy tudományu érte-

kezés a keresztény zsidó vegyes házasság ügynek országgyűlési tárgya-

lása előtt jön a kormánynak kezébe, akkor a püspöki kar tiltakozása 

nem lett volna képes a kormánynak eme törvényjavaslatát megbuktatni. 

Ezen állítás nincs indokolva, hanem csak gyanitás, és üres sophisma,, 

hisz ti előbb e győzelme^ nem annyira a püspöki kar erélyes veto-)ának, 

mint inkább a hivek tiltakozásának, a gentry casino befolyásának tulaj-

donitjátok. A magyar kormány önmaga is ugy látszik azon alapon állott, 

hogy az általa a képviselőház többségének és más körülményeknek 

pressiója folytán beterjesztett törvényjavaslatnak hiányait, és utó bajait 

nem ignorálta, minek elég bizonyságául szolgálhat azon tünemény, hogy 

az éppen most fenforgó Popper-Castrone-íé\e házassági ügynek érvé-

nyessége felől azon stadiumban, midőn már a pápai dispensatiónak ki-

nyerése, sőt kiadása megtörténtnek állíttatott, a kultusminiszter ur által 

megkérdezett igazságügyminiszterium azt nálunk érvénytelennek jelenté 

ki. Ama általad czifra epithetonokkal ellátott főpapi vélemény, mely 

eme házasságnak honunkbani érvényességét szinte a pápai dispensatió-

2* 
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nak már állítólagos birtoklási korszakában vitatja, azt hiszem, ha dátu-

mára nézve a tárgyalás utáni időbe esik is, azért az ebben fejtege-

tett elvek alapján annak szerzője ily házasságnak érvényessége felől 

már akkor is ekép érzett és vélekedett, és ekép volt meggyőződve, 

midőn négy hónap előtt a magyar parlamentben ama törvényjavaslat 

ellen emelte föl hatalmas vétóját nem csak a maga, hanem az egész 

püspöki kar nevében, és ezt az ország más katholikus férfiainak támo-

gatása mellett meg is buktatta. Én ebben nem látok semmi contradictiót. 

Olvasd el csak figyelemmel ama tudományos értekezést ezen ügy-

ről, a vegyes házasság ebben már azon állapotában tárgyaltatik, midőn 

a Szentséges Atya annak létrejövéséhez állítólag megadta már a szük-

séges pápai dispensatiot, melynek egyes esetekbeni megadására külö-

nös fontos okok miatt a Pápának kivételes esetekben eddig is gyakor-

lott eme jogát nem csak az egyházi, hanem más világi jogászok sem 

vonták kétségbe soha, sőt az utóbbiak ezt tankönyveikben is elismerik,' 

s tanítják is hallgatóikat erre. Azt azonban ama érintett dissertatioban 

föl nem találod, hogy a római Szentszék eme eddig is kivételesen egyes 

előforduló eseteknél kiváló nagy s fontos okok miatt gyakorlott dis-

pensálási jogát egész országokra kiterjesztette, vagy ezeknek e tárgy-

ban hozott törvényei alapján létrejött ily vegyes házasságoknak egy-

házi érvényességét elismerte volna. 

Mi lett volna tehát az eredmény, ha ama javaslat Magyarország-

ban a püspöki kar ellenzése daczára, vagy szerinted e nélkül is tör-

vényerőre emelkedett volna ? nem egyéb, csak hogy egy kis kultur 

liarcz támadt volna, mert a fentebbiek után föl sem tehető az, hogy a 

római szék eme általános dispensatioval megtisztelte volna a keresz-

tény-zsidó vegyes házassági ügyben alkotott uj törvényünket. Ezen 

kultur harczot, és az ebből származó — ugy az egyház, mint az ál-

lamra, és ennek fiai s polgáraira háramló — nagy zavarokat, és károkat elő-

idéző veszélyes bonyodalmakat tartá a püspöki kar szeme előtt, midőn 

ama törvényjavaslatot megbuktatni segített. 

Őszintén bevallom, midőn ama szóban levő értekezés a lapokban 

megjelent, magam is először a tiedhez hasonló szemüvegen olvasva és 

itélve azt meg, a tiedhez hasonló aggály környezett engem is, azon-

ban midőn a futólagos átolvasás után azt nagyobb figyelemmel tanul-

mányoztam, annak indokolása, és a fentjelzett körülmények megfonto-

lása után ezen aggályoktól csakhamar megszabadultam. 

E szempontokból itéld meg te is e szóban forgó ügyet, és szinte 

meg fogsz azoktól szabadulni ; egyébiránt én is osztozom azon örömöd-

ben, hogy ő Szentsége megtagadta ezen házasságtól a dispenzácziót, és 

igy a sémita hirlap újdondászai nem törhetik már fejüket többé ama 
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nagy összeg kitalálásában, melyet a czélba vett házasság miatt a 

hazájuk s egyházuk kebeléből magukat már száműzött jegyesektől dis-

penzáczionális taxa fejében Rómában állítólag követeltek, vagy néme-

lyek szerint azt ők már le is fizették, ami épen oly hazugságnak tűnt ki, 

mint a pápai dispensatio megadásának mint már bevégzett ténynek 

hirdetése. 

De hagyjuk el ezen nem a-mi itélőszékünk elé tartozó ügyet, 

térjünk e vita alatt levő congrua ügyre. 

Ti tartotok engem vak elfogultnak, és következetlennek, és nem 

veszitek észre, hogy oly hibát rovtok reám, melyben ti magatok nya-

kig úsztok. Azt vitatjátok, hogy a kormány által kezdeményezett con-

grua ügy csak kortes eszköz a papság megnyerésére, és hitelt adtok 

azon értesítésnek, hogy eme nagy terhet az 500 ezer frtot a püspökök 

nem egészen a maguk, hanem a plébánosok zsebéből fogják befizetni, 

a Nemo kasszájába, és hogy erre a minisztérium törvényhozási vagy 

közigazgatási uton assistentiát fog a püspököknek adni, sőt arról már 

biztosította is azt. No kedves barátom, nagyon együgyünek tartod a kor-

mányt, és papságot is, amazt azért, hogy eme csábeszközzel, a meg-

adóztatással t i. akarja magához édesgetni a papságot, ezt pedig azért, 

hogy ezen megadóztatásért hálából majd a kormány táborába vezeti át 

híveit. Egy kissé több észt s belátást feltételezhetnétek mindkettőnél. 

De mellőzzük az ügyre nem tartozó kérdéseket, tárgyaljuk ama 

újólag titkos forrásból merített hirt, hogy az 500 ezer frt nem annyira 

a rk., mint a görögkatholikus, román s ruthén nemzetiségű lelkészek-

nek fölsegélyésére, és igy véleménytek szerint a kormánypárthozi csábí-

tására van szánva. 

Nem vagyok ugyan hajlandó hitelt adni ama forrásból merített 

ezen uj híreknek sem, de elfogadva még is azt valónak, miután igazad 

van abban, hogy eme gkath. püspöki megyékben az állam a mult idő-

ben magasb politikai s állami okok miatt egészen más elvek alapján 

állitá föl s szaporitá a vallási alaptár terhére a parochiákat, mint ame-

lyek a latinszertartásu megyékre irányadók voltak. Ugyanis nálunk 

a parochiák szabályozása iránt fönnálló kir. rendeletek értelmében 

csak 700 lélek mellett lehetett önálló parochiát fölállítani, és ha 

a kath. hivek más vallásúak közt laktak, akkor 500 lélekszám 

is elegendő volt. — 1500 lelket számláló parochián segédlelkészi állo-

más is berendeztetett. Más rendszer lett ama görögkath. megyékben 

követve a kormányszék részéről, mint nálunk, ott a vallásalaptár temp-

l°m, paplak, iskolaépitési kötségeit, és ezek dotátióját is viselte ; és ha 

most a vallásalaptárnál bekövetkezett s a miniszter által is levelében 

jelzett szomorú körülmények miatt az most már az eddigi terheket is 
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alig képes viselni, és igy eme segély nélkül annál kevésbé képes Ma-

gyarországban 80% felszámitható görög-kath. lelkészeknek congruája 

kiegészítéséhez hozzájárulni, illetőleg a hiányt pótolni, most én kérdem 

tőletek azt, hogy mikép lehessen e czélra a magyarországi püspöki 

vagy a jobban dijazott — értsd a 800 forintot túlhaladó jövedelemmel 

biró — más megyebeli lelkészi javadalmakat megadóztatni ? ezt én an-

nál kevésbé érthetem és foghatom föl, mivel egyrészről a püspöki kar 

nem folyt be ama tár kezelésébe, másrészről minden püspök talál egy-

házi megyéjében elegendő számmal oly lelkészi javadalmakat, melyek-

nél az uj systhematica congrua hiányzik, talál elegendő számmal oly sze-

gény községeket, melyeket templom, iskola építésben segélyezni kell; 

valószínűleg a leveledben fölemiitett nagyváradi és váczi püspök halála 

után a hagyatéknál mutatkozó deficzitnek oka is eme forrásból szárma-

zik, és az ily eseteket nobilis cridának szoktuk nevezni, ha csakugyan 

az ezt előidéző ok a fentemiitett volna. De hogy a római szertartású 

kath. püspökök, és papjaik jövedelme fordittassék ama gkath. lelkészek 

fölsegélyésére ? erre törvényes jogalapot sem a Juspatrium, sem a canoni-

nicumban nem találok föl, ha csak az egyházi térre is be nem vonjuk 

s érvényre nem emeljük a mostan napirenden lévő socialisták és com-

munisták elveit és tanait. 

Egyébiránt nem kell nekünk erre nézve az egyházijogot tanul-

mányozni, annak segélyével úgysem oldhatnánk meg e kérdést, csak a 

magyar kormány méltányosság és igazságérzetére kell hivatkoznunk, és 

nem irgalmat s kegyelmet, hanem egyenlő mérték használatát kell a 

kormánytól kérnünk, s hidd el énnekem, hogy ama megyékben mutat-

kozó baj és hiány is orvosolva lesz. 

Ugy tudom, hogy te nem olvasod a Religiót, ki irom tehát, — vi-

szonozni akarván szívességedet — eme lap tudós szerkesztőjének az 

1885. ápril 25-én olvasóival közlött ama kimutatását, melyet ő a magyar 

kormány részéről az országgyűlésnek 1885. évre beterjesztett s elfo-

gadott állami költségvetésből irt ki, ama füzet XIX. fejezetének 6. 

czime alatt következő tételek szerepelnek az állambudgetnek kiadási 

rovatában: 

a) görög szertartású kath. egyház 99,000 frt 

b) ágostai hit. ev. egyház 36,000 frt 

c) helvét ev. egyház 65,000 frt 

d) görögkeleti egyház 100,000 frt 

e) unitárius egyház 5,000 frt 

/ ) izraelita egyház . . . . . 5,000 frt 

összesen . 310,000 frt. 

A szerkesztő ennek alapján következő csalhatlan arithmetikai kai-
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kulust állított össze. Ezen 310 ezer frt segélyből — levonva a görög-

katholikusoknak adott 99 ezer frtot — a fentmaradt 211 ezer frtnyi 

segélyt Magyarországnak más hitfelekezetei veszik igénybe, és pedig 

kizárólag egyházi s nem közművelődési czélokra van ezen kiadási ösz-

szeg az állambudgetba felvéve, s nekik kiutalványozva. — A Religio 

szerkesztőjének csalhatlan arithmetikai számítása szerint a nálunk any-

nyira szóval hirdetett jogegyenlőség alapján ily arányban kellene a se-

gélyezésnek honunkban a kormány és parlament részéről történni. 

a) ha a lutheránusok (az összes lakosság 8.07%) egyházi czélokra 

évenkint 36 ezer frtot, b) ha a kálvinisták (az összes lakosság 14.74%) 

egyházi czélokra 65,000 frtot kapnak az állampénztárból, ugyanezen 

arány alapján minő segélyre volnának jogosultak a mindkét szertartáson 

lévő katholikusok, kik az összes lakosságnak 53.05% teszik ? 

Minden az elemi iskolát látogató kis gyermek képes az ered-

ményt kiszámítani, hogy ezen esetben a mindkét szertartású katholiku-

soknak egyházi czélokra a fenti kulcs szerint ötszázezer forinthoz volna 

és van törvényes joguk. A fenférintett lap szerkesztője ezen kalkulus 

után arra kéri a miniszter urat, miszerint ő ezen összegből nagyon is 

rendbe hozhatja az alsó clerus congruájának javítását, mely annyira szi-

vén fekszik, nem szükség e tekintetben a főpásztoroknak beegyezését 

kikérni, azok készséggel fogják őt eme törekvésében a felsőházban 

támogatni, és e tárgyban benyújtott törvényjavaslatát törvény erejére 

emelni minden tőlük kitelhető módon segíteni fogják. 

Látod kedves barátom, minő biztos és jó forrást fedeztem én föl a 

systhematica congruával nem biró alsó clerus fölsegélyezésére nézve. 

Igen, de előre sejtem már nehezítő észrevételedet, hogy a kor-

mány nem mutatkozik hajlandónak eme forrást részünkre megnyitni, 

mert ha ez lett volna czélja, szándoka s akarata, akkor nem irta, vagy 

máskép fogalmazta volna a kultuszminiszter ur a püspökökhöz intézett 

levelét. És ezen észrevétel előttem is oly fontos, és szembeötlőnek tű-

nik föl, miszerint magam is helyt adok ama nézetnek, hogy a kormány ugy 

látszik nem igen szándékozik ama fenti forrást az alsó clerus javára megnyitni. 

Egyébiránt vizsgáljuk meg egy kissé, vájjon jogos s törvényes 

volt-e a Religio szerkesztője részéről fölemiitett ama kérelem vagy in-

kább követelés, hogy a kormány az állampénztárból egészítse ki az alsó 

clerus congruájának hiányát, és igy annak általa'is sanyarú s tarthatlannak 

elismert helyzetét orvosolja? 

Nagy fontosságú kérdés ez, melyre mindenki, ki hazánk és egy-

házunk legközelebbi múltját ismeri, igetilő választ fog mondani, ha ko-

moly figyelemre méltatni fogja mindazokat, miket e tárgyra nézve itt 

előfogok sorolni. 
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I. Leopold császár és király lévén az égtől kiszemelve arra, hogy 

Magyarországot — mint ő nyílt levelében nevezé — Máriának öröksé-

gét a másfél századnál tovább tartott török rabiga alul kiszabadítsa, 

miután ez neki s győzelmes seregeinek sikerült, ő eme győzelmet nem 

.annyira fegyverei élének s erejének, mint inkább az Ég segélyének tu-

lajdonította. Azért 1693. évi aug. 15. a bécsi Sz.-István templomban 

Istennek nyilvános hálát mondott, és ott ez alkalommal az Ur oltára 

előtt Sz.-István hazánk első királyának példájára Magyarországot a hozzá 

tartozó tartományokkal együtt Máriának, Magyarország védasszonyának 

ajánlva föl következő*) fogadalmat tett, melynek beváltására nem csak 

magát, hanem utódait is kötelezte, hogy t. i. Magyarországban Isten di-

csőségére, és a szűz Mária tiszteletére a török uralom, vagy az idők 

viszontagsága által elpusztult plébániai egyházakat újra fölállítani, és a 

lelkészi hivatalokat kellő javadalmazással -— competente parochis sus-

tentatione — ellátni fogja, és hogy ezen a maga s utódai nevében tett 

fogadás, illetőleg elvállalt kötelezettségről a kormánya alá tartozó népek 

most és a jövőben is tudomással bírjanak, ezen votumának szövegét 

egész terjedelmében kinyomatta s szétosztatta. 

Ha talán valaki a most élő tudákos egyének közül Lipótnak eme 

votumában kifejezett vallásos érzelmében, és abban, hogy fegyvereinek 

győzelmét nem vitéz seregének, hanem az Ég segélyének tulajdonította, 

némi rajongó tulságot vél feltalálni, arra kérem az ily sceptikus honfia-

kat, miszerint üssék föl a Corpns Juris Hungarici nevü alkotmány 

könyvünket, s felkeresve az 1546. évben ős atyáink által alkotott tör-

vényeket, olvassák el azt, mely ily czimet visel: 1546. II. t. cz. 1. §. 

Causa Hnngariae non eliberatae est ira Dei, ebben az országgyűlési 

Karok és Rendek ama kérdésre, „hogy mikép történhetett az meg, hogy 

ő Felsége a király részéről Magyarországnak a török kezébőli kiszaba-

dítására eddig használatba vett gondos s erélyes intézkedései minden 

eredmény nélkül maradtak ? — azon válaszukat igtatták az akkor ta-

nácskozó KK. és RR. törvénykönyvükbe, miszerint ennek megmagyará-

zására többféle okokat is hozhatnának ugyan föl, miután azonban min-

den, ami itt e földön a halandó emberekkel történik, Istennek akaratj a 

szerint megy véghez, a KK. és RR. azon véleményben vannak, hogy 

mind annak okát, ami ő Felségének a királynak e tekintetben igénybe 

vett legszentebb, legerélyesb s legbölcsebb intézkedéseit meghiusitá, 

egyedül abban kell keresni s föltalálni, hogy Isten mint igazságos biró 

elkövetett bűneiért akarta Magyarország népét igy sújtani s büntetniA 

*) A Religio 1859. I. félév 20. számában egész terjedelmében közli Timonnak (Épí-
tőmé Chron. Regni Hungáriáé 5 5 6 — 5 5 7 . lap) könyve után eme votunmak szövegét, melyet e 
füzet czimének hátlapján is örömmel fog mindenki olvasni. 
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Ezen előzmények után Lipót császár votumának szövegét alig 

fogja már valaki csodálhatni, ugy azt is egész könnyen megmagyaráz-

hatja magának, hogy a Pozsonyban tanácskozó, és az időben még az 

1546. vallásos elvekhez ragaszkodó országgyűlési KK. és RR. min-

den tőlük kitelhető módon igyekeztek Lipótot e votumának foganato-

sításában támogatni. — Most már fájdalom egészen más szellem ural-

kodik képviselőink között e tekintetben is, az ál liberalizmus által meg-

mételyezett sajtó egész más elvek alapján igyekszik most meghódítani 

s boldogítani országunkat. De térjünk a votumra vissza. 

Az Ég meghallgatta Lipótnak imáját, a török győzelmes seregeink 

által innét kiűzve elhagyta a mienket, s felkereste régi hazáját, de Li-

pót is megtartotta imaszerű fogadalmát. 1701. április 9. kiadott rende-

letében egyenesen ezen votumára hivatkozva, a töröktől visszavett, és 

jure victoricium armorum az államkincstár birtokába jutott részeken a 

tizedet a kath. clerusnak átengedvén, s az egyháziak által a török háború 

előtt s alatt birt jószágok visszaadatását megparancsolván — mit egyéb-

iránt az úgynevezett commissio neoaquisistica csak kivételesen és nem 

mindig teljesített — a lelkészi javadalmakra nézve a VIII. pontban ekép 

rendelkezik: hogy a földes urak a birodalmi, és magyar törvényben ki-

mért kötelességeikhez képest tartozzanak mint kegyurak a kath. egy-

házakat azonnal kijavítani, és kellő dotaczióval nemcsak ezeket, ha-

nem a lelkészeket, tanítókat és az egyház más szolgáit is ellátni, evégre 

a püspökök és birtokos apátok is tartoznak évenkint a lelkész számára 

a tizenhatodát kiszolgáltatni. 

Lipót eme rendeletében a földes, egyúttal kegyurakat kötelezvén 

a lelkész, s tanitó díjazására, minthogy a török kezéből visszaszerzett 

birtokok legnagyobb része magára a kamarai kincstárra szállott át, ezen 

rendelete által önmagát, mint ama kamarális javak urát és főpatroná-

tusát is kötelezte ama terhek viselésére, melyeket más magán földes- s 

kegyurak részére előirt; ez utóbbiakra nézve a IX. pontban azt is el-

rendelő, hogy ezentúl a kegyúri joggal kizárólag csak a kath. egyének 

fognak felruháztatni, és ha ezek vagy utódaik később a kath. egyház-

tol elpártolnának, vagy ha adás-vevés, csere, vagy zálog, szerződés, 

vagy házasság által az ily kegyúri joggal felruházott birtok nem kath. 

vallású egyénre szállana át, ez esetben a kegyúri jog az uj birtokosnak 

legközelebbi kath. rokonára, s ennek nem létében addig is, mig az ily 

birtok a kegyúri joggal együtt kath. egyénnek adományoztathatik, a 

királyi fiskusra szálljon át. 

Lipótnak ezen *) rendeletéből nem tűnik ugyan ki a lelkészi con-

*) Fejér Codicill czimü idézett müvében egész terjedelmében közli e rendeletet 292. 1. 

/ 



gruának minő s mennyisége, csak a dotatiot illő, elegendő, competens-

nek szabja elő, azonban az utóda III. Károly király alatt alkotott 1723. 

évi 71. t.-cz. a lelkészi congrua iránt már részletesebben rendelkezik, 

melyben a püspököknek kötelességévé tétetik, miszerint ezek gondos-

kodjanak jövőre arról, hogy a lelkészek kellőleg legyenek javadal-

mazva, és ott, hol szükséges, a hiveket is kötelezzék a hozzájárulásra, 

azért a honi törvények értelmében a tizednek tizenhatod része minde-

nütt átadattassék a lelkésznek, és ott, hol eddig ezek a nyolczadnak 

is birtokában voltak, ez náluk továbbra is ott hagyattassék. Ugyan ő 

tiz évvel később 1733. évben kiadott, és a vármegyékkel közlött ren-

deletében a földes- s kegyurakat arra is kötelezte, hogy a már meglévő 

egyházi, lelkészi s tanitói épületeket a hozzá tartozó földekkel együtt 

épségben tartani kötelesek, ha pedig ily épületek még nem léteznének, 

kötelesek a földesurak ezeket felállítani, és az ezek javadalmához szo-

kás s gyakorlat szerint tartozó szántóföldeket s más járulékokat kije-

lölni, és azoknak birtokába átengedni, ugy az épületeket is jó karban 

fenntartani; nemkülönben a községi hivek is kötelesek eme javadalmi 

földeket megművelni s más előforduló munkákat is teljesíteni. 

Ki van ugyan ezen kir. rendeletben szabva a földesuraknak ama 

kötelesség, hogy a lelkészek s tanítók számára javadalom czimen földet 

adjanak, de annak mennyisége nincs világosan meghatározva, csak a szo-

kás és gyakorlatra történik hivatkozás, mindamellett is egész bizton-

sággal merem állítani, hogy a lelkészi javadalmi föld mennyiség egy 

jobbágyi teleknél kisebb alig lehetett, kitűnik ez Mária Theréziának 

1748. febr. 3. kiadott*) rendeletéből, melyben a fentebbi 1733. rende-

letre hivátkozván ennek erejénél fogva Sziglid (Czegléd) Tószeg, Kécske, 

és Isák földesurait kötelezi arra, hogy az eme községekben berende-

zett lelkészségek részére a mindeddig ki nem hasított, és át nem adott 

jobbágy telket mielőbb azok számára átszolgáltassák. 

Jobbágy-teleknek — colonicalis sessio — nevezi a kir. leirat a 

lelkészi sessiot, azonban e név inkább annak térfogatát, és holdainak 

mennyiségét (hogy t. i. a jobbágyi teleknek megfelelő holdakból kell 

annak kiegészítve lenni) mint természetét határozza meg, mert a plé-

bániai sessiok minden úrbéri szolgálattól, és az állami adótól is mente-

sek ugy nevezett szabad sessiók voltak, azért az 1848. évi törvények 

által eltörlött úrbéri szolgálmányokért a földesuraknak adott kárpótlás 

a plébániai föld mint szabad telek után nem is lett kiadva. — Egyéb-

iránt, ha azon időben nem volt is korrekt az állami adó, és földesúr 

tehertől ment lelkészi sessiónak jobbágyi telekké történt elnevezése, mely 

*) Fejér által 371. lap közöltetik egész terjedelmében. 



utóbbi eme terheket viselte, honunkban az időközben kifejlett ujabb vi-

szonyok annyiban még is igazolták ezen 100 év előtt történt elneve-

zésnek helyességét, mert eme papi sessiok most már az állami teher vise-

lésben, ugy a volt földesúri szolgálmány aluli mentességre nézve minden 

tekintetben egyenlők lettek a volt jobbágyi telkekkel, és ha van még 

is köztük némi különbség, az nem egyéb annál, minthogy a kataszteri 

becslés alkalmával működő jó urak mindenütt jobb természetű, s igy 

nagyobb jövedelműnek is találták eme papi kezekben lévő földeket, 

mint a közvetlen szomszédságban lévőket, és igy természetesen na-

gyobb adót is vetnek most ki azokra; egy másik a jobbágyi telektől 

eltérő jellege e papi telkeknek mig az is, hogy az úrbéri kárpótlási 

adót a jobbágyi telek jogos czimen fizette s fizeti mai napig is, mert 

eme tehertől 1848. évben megszabadult; a plébánia sessiora hogy minő 

czimen vettetett ki a múltban, és most is eme kárpótlási összeg ? mely 

soha ezen most kárpótolt úrbéri terhet nem viselte, és igy annak el-

törlési jótéteményében sem részesül? ezen talányt már bajos volna meg-

fejteni, törjék ezen rebus megfejtésén már okosabb emberek fejüket. 

De bocsáss meg ezen kitérésért, visszatérek tárgyamhoz. Ugylát-

szik a Károly és Mária Therézia által kiadott szigorú rendeletek daczára 

sem jutottak mindenütt a lelkészek a sessió birtokába azon ok miatt, mert 

a földesurak vonakodtak azt azok részére átadni. Azért a most emiitett 

királyné 1766. február 25-ikén*) a vármegyékhez intézett köriratában a 

földesurakat újólag szoríttatni kívánja a lelkészi jobbágytelkeknek ki-

adására, a községeket pedig azok müvelésére ; azonban ugylátszik ezek 

is földesuraik példáját szerették ez ügyre nézve követni, és eme ter-

het nem igen voltak hajlandók önkényt magukra vállalni, azért az 

1802. év január 15-én 327. sz. a. a parochiák jövedelmeinek szabályo-

zására nézve kiadott kir. rendelet — mely az 1790/1. évi országyülés 

által kiküldött vegyes bizottságnak e tárgyban benyújtott javaslata foly-

tán keletkezett, — ugy a földesurakat, mint a községeket jónak látta eme 

kötelmeik teljesítésére újólag figyelmeztetni. Ezen kir. leirat a kegy-

urakra nézve azon szabályt állítja föl, hogy: 

Akik eddig kir. adomány, vagy javadalmazás, vagy az 1723. 

t.-cz. 55. §. értelmében kegyurasági jog élvezetben vannak, ugy azok 

is, kik a jószág adományozásánál erre köteleztettek, vagy az ezen ter-

het viselő kamarai kincstártól nyerték adományozás, vagy vétel utján a 

birtokot, kegyúri jogaik élvezetében továbbra is meghagyatnak, de az 

evvel járó kötelmeket is teljesíteni tartoznak, és ha ezt tenni vonakod-

nanak, ez esetben tartoznak a jószágvétel alkalmával nekik a vételár-

*) Fejér közli idézett müvében 398. lap. 
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ból a kegyúri joggal járó terhek czimén leengedett összeget a vallás-

alaptárba visszafizetni. 

b) Uj lelkészi állomások rendszeresítésénél azonban, ha a földesúr | 

a kegyúri jogot nem kérelmezte, és igy meg sem nyerte azon ok miatt, 

mert az evvel járó terheket viselni nem volt képes, ez esetben ó Fel- l 

sége, mint főkegyur, megengedte, hogy ezen uj lelkészi állomások a | 

vallás-alaptár kegyurasága alá helyeztessenek, és ez esetben a kegy-

urasági jog gyakorlatát magának tartá fel a király. 

c) Jövőre pedig a kegyurasági jogot csak azon földesurak nyer-

hetik el, kik az egyházi épületek felemelése, és a lelkész díjazása iránt 

előirt kötelmeiket teljesitik, nevezetesen a lelkésznek egy egész telek 

földet tartoznak javadalmazásul átadni. 

Az a) pont alatt felemiitett kamarai kincstár kifejezést bővebben 

megmagyarázza ama körülmény, hogy a földesurakat kötelező Lipót-

féle rendelet legnagyobb mértékben a visszafoglalt részek által meg-

gazdagitott kamarai kincstárt terhelte, és ebbeli kötelességének telje-

sítésében a kamarai kincstár elismerés, s utánzásra méltó szép példával 

is ment elő, a birtokához jutott, és általa betelepített uj helységekben ; 

nem csak az egyházi épületeket állitá mielőbb fel, hanem a lelkészi : 

dotatiot is részint készpénzben, részint földben és termesztményekben <6 

az akkori körülményekhez képest bőkezüleg megállapitá, és mindeme 

terheket egyedül s kizárólag az uradalmi pénztára viselte.*) És midőn 

utóbb eme kincstári jószágok adományozás (dotatio) vagy vétel utján 

magánosok kezébe mentek át, a donationális vagy adás-vevési levélben 

átengedtetett ugyan a vevőnek a kegyúri jog is, de ez alkalommal 

az ezen joggal összekötött teher is (lelkészi dotatio, egyházi épületek 

jó karban tartása) kiszámíttatott, és a resignationalis okiratban az érin-

tett tehernek megfelelő tőkeösszeg a vételárból leszámittatott, és igy az 

uj birtokos a patronatusi jogot minden teher nélkül nyerte át, mivel az 

ennek megfelelő összeg általa lefizetve nem lett. Ily módon lettek ado-

mányozva, ily módon jutott a kincstári birtokoknak legnagyobb része 

magánosok kezébe, hol eme rendszer szerint a földesúr élvezi s gya-

korolja ugyan most a kegyúri jogot, de annak terhét most is némileg a 

kamarai kincstár viseli, mely a dotatio, vagy adás-vétel alkalmával még oly 

helyeken is engedett el e czimen a vétel árából relaxatiot, ha az adományo-

zott vagy eladott birtokon nem is volt ugyan még parochia felállítva, de a hivek 

nagyobb száma miatt annak mielőbbi fölállítása szükséges, hasznos, vagy 

*) A Mária Theresia által 300 frt megállapított minimál lelkészi congruából 200 frt 
készpénzben, 100 frt értékben pedig 15 (50 mázsányi) császári boglya széna, tehát 750 má-
zsa, 15 pozsonyi mérő buza, ugyanannyi kukoricza, zab, 15 öl fa, 15 akó bor adatott ki az 
uradalom által a lelkésznek, és 4 hold földnek használata. 
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czélszerünek mutatkozott. — Sőt a kamarai kincstár az országnak 7emes-

bánáti részében még a g'órögnemegye sült lelkészeknek részere is 

kiadta a sessio földet (egyébbel nem járult ezek javadalmazásához), a 

birtokátadás alkalmával az uj birtokos ezért sem fizetett a kincstárnak 

vételárt, mert az szinte levonatott az összegből, ugy, hogy midőn 1840. 

év körül a sz. unió nagy hódításokat tett e vidéken, ismételve előfor-

dultak oly esetek is, hogy ily helységben a görög-keleti híveknek meg-

fogyott száma miatt a lelkészet is megszűnvén, a földesúr csakhamar 

reá tette ugyan kezét az ily ekép gazdátlanul maradt úgynevezett 

popalis sessiora, és azt birtokába is vette, azonban a kincstári ügyész 

azt pörutján azonnal visszakeritette a kincstár birtokába, és ha római 

vagy görög szertartású kath. lelkész lépett az eltávozott gör. keletinek 

helyébe, ennek adatott át az dotaczió gyanánt. — Az 1836. évi úrbéri 

törvény VI. t.-cz. 3. §-a az urasági és községi legelők elkülönítését, 

tagosítását, és feloszthatását rendelvén el az egy jobbágytelek után ki-

adandó legelő járandóságban a lelkészt is részesittetni rendeli, a tanítót 

pedig ennek fele részében, mit az 1853. márczius 2. kiadott úrbéri pá-

tens, és utóbb ennek foganatosítására nézve 1856. április 16-án 6022/451. 

sz. a. kiadott miniszteri rendelet azon észrevétel mellett kiván oly helye-

ken — hol a segregado még meg nem történt — foganatosítani, mire 

nézve a polgári és egyházi hatóságok közreműködését is fölhívja, hogy 

a törvény által a lelkész és tanítónak megítélt legelői járandóság, — 

sőt a kimértnél valamivel nagyobb terület is — mindig a helységhez 

közel fekvő helyen adattassék ki. Ugyanazon úrbéri pátens az erdő és 

nádas-réti birtokból is aránylagos részt kiadatni rendelt az egyház szol-

gáinak. Czélszerünek találtam e kérdést egy kissé bővebben tárgyalni.*) 

A fenti b) pont alatt fölemiitett vallásalaptárra nézve is nyúj-

tok neked egy kis fölvilágosítást: ezt okmányaink szerint 777. Ferdinánd 

császár és király alapitá, ki az 1647. évi 12. t.-cz. által — fentebbi 

tárgyalásunkból bővebben megérted ennek rendelkezését — megkáro-

sított szegény lelkészek javára évenként 6000 frt fizettetett be a 

kincstári kasszából ezen vallásalapnak — fundus Religionis — ne-

vezett pénztárba, mely pénztár utóbb a kincsár részéről nagyobb segély-

pénzben is részesült, és egyesek alapitványaiból is szépen növekedett. 

7/7. Ferdinánd eme a szegény lelkészek fölsegélyésére s congruájuk 

pótlására alakult pénztárnak kezelését Magyarország herczegprimására 

bízta, ki a tartományi zsinatnak tartozott eme tár számadásait bemu-

tatni. Ezen tár örökölte utóbb a II. József császár által eltörlött szer-

zetesek birtokait, és ezeknek, ugy a vallásos confraternitásoknak alapit-

*) A Religio 1859. I. fél. 20—22. sz. a plébánia földekről megjelent értekezés még 
lerjedelmesb fölvilágosítást nyújt. 
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ványi tőkéit is, melynek kezelését utóbb a kormány magához ragadta, 

az 1791. márcz. 17-én kiadott királyi leirat csak azt engedte meg, hogy 

a püspöki kar eme tár évenkinti számadásait megtekintheti, és a tár-

ból fizetett nyűg- és segélypénzek jegyzéke tudomásvétel végett a 

püspöki karnak évenkint bemutattassék. Ezen vallásalaptárba folytak be 

az üresedésben levő püspöki s birtokos apátsági javaknak i?itercalaris 

jövedelmei is. 

Eme vallásalaptár fiók — úgynevezett fundus regulatorum Epis-

copatuum — pénztárába folytak be a kinevezési taxák mellett ama 

taxationális jövedelmek is, melyek a püspöki megyék szabályozása után 

egyes püspökök részéről Ferencz császár és királynak 1803. aug. 19. 

8073. sz. a. kiadott rendelkezése szerint évenkint a felesleg jövede-

lemből befizetendők voltak, ezen taxatió szerint ugyanis az esztergomi 

érseknék évi jövedelme 150 ezer, a többi érsekeknek 60 ezer, a püs-

pököknek 40 ezer frtban lévén évi jövedelme a cameralis összeírás szerint 

megállapítva, az ezen jövedelmet túlhaladó felesleget tartoztak e pénz-

tárba a püspökök évenként beszolgáltatni, melyből a saját jószágaik, és 

alapítványi tőkéik jövedelméből magukat fenntartani nem képes semi-

nariumok és nyugalmazott papok intézetei nyertek egyes megyékben 

segélyezést, és ebből tartattak fent.*) 

Ezen kétléle pénztár mellett még egy harmadik is létezett fun>-

dus studiorum név alatt, mely az eltörlött Jezsuita-rend birtokait, és 

alapitványait, ugy más egyesek, leginkább kath. egyének által tanügyi 

czélok előmozdítására tett alapítványok tőkéit öröklötté. 

Ezen háromrendü pénztár — mint előbb emlitém — a helytartó-

tanács kezelése alatt állott ugyan, de az ott szervezett commissio eccle-

siastica utalványozott azokból, melynek elnöke az esztergomi herczeg-

primás vala, és miután ezen pénztárakat a hivatalos tárgyalásokban a 

vármegyei hatóságok, és az országgyűlésen is egyesek közalapok fundi 

publici néven nevezgették, I. Ferencz császár és király 1793. aug. 

13-án 19632 sz. a. kelt leiratában**) tiltakozott ezen elnevezés ellen ki-

jelentvén azt, hogy eme pénztárak egyedül s kizárólag csak katholikus 

czélok előmozdítására fordítandók, és ezentúl fundi fundationalis ala-

pítványi pénztárak néven lesznek nevezendők, melyekre nézve ő mint 

a kath. egyházaknak fő kegyura felügyeleti s rendelkezési jogát magá-

nak tartja föl. 

Az 1848. évben alkotott törvények III. t.-cz. 6. §. folytán a ma-

gyar minisztérium a kir. helytartó-tanács és kanczellária hatáskörét 

*) 1827. évben ezen tárnak évi jövedelme 236,300 frtig ment föl, mint egy a sajtó 
utján közzétett kimutatásban olvastam. 

**) Porubszky idézi szószerint a 431. lapon. 
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örökségképen átvévén, a kath. egyetem mellett ezen kath. alapok ke-

zelését is azóta kezeinél tartja, és noha már a képviselőház által ezen 

alapok jogi természetének megvizsgálására három izben kiküldött bi-

zottságok véleményes jelentéseikben mindég azon eredményre jutottak, 

hogy ezen alapok egyedül s kizárólag katholikus alapoknak tekintendők, 

és igy kath. czélokra fordíthatók egyedül ezek jövedelmei, eme terjedel-

mes véleményes javaslatok ott hevernek most is a miniszter ur fiókjában, 

melyeket a kormány vagy nem meri, vagy nem akarja a képviselőház 

bírósága elé terjeszteni, hogy miért vonakodik ezt előterjeszteni ? en-

nek okát kitalálni nem nehéz. 

Felemlítem előtted még azt is, amiről különben — mert ujabb 

időben történt — neked is van tudomásod, hogy a kultuszminiszter ur 

előterjesztésére s ajánlatára ő cs. k. apostoli Felsége 5 év előtt egy 12 

tagból álló ellenőrző kath. férfiakból összeállított bizottmányt nevezett 

ki, melynek hatásköre s befolyása oly szük korlátok közé van a mi-

niszter ur által fogalmazott ügyrend §§-ai által szorítva, hogy ellenőrzői 

feladatának semmi szin alatt sem felelhet meg, és ama arégi Helytartó-

tanácsnál működött egyházi comissiót semmi szin alatt nem helyette-

síti, és pótolja, mert annak hatásköre sokkal nagyobb volt a mostani 

bizottságénál. 

Végre még fel kell említenem azon intézkedést is, melyet eme 
egyházi kath. alapokra nézve a német-rendszer alatt ő Felsége a Pápa 

beleegyezése mellett alkotott Concordatum szabályul előirt. Ennek 

XXXI. pontjában ez áll: „A vallás- és tanulmányi alap javai eredeténél 

fogva az egyház tulajdonához tartoznak, és ennek nevében fognak 

kezeltetni, és a püspököknek részére az ő Felsége s ő Szentsége által 

utóbb meghatározandó mód szerint az ezekrei felügyelés biztosíttatik. 

Addig is, mig ezen alap kettős egyezéssel állandó, és egyházi dotatiok 

czéljaira elosztható lesz, annak jövedelme egyházi czélokra, templomok 

építésére, szemináriumokra, és az egyház más szükségeire fordítandó. 

Az e terhek viselésére megkívántató pótsegélyt ő Felsége valamint 

eddig, ugy ezután jövőre is megadja ezen alapnak, sőt kedvező körül-

mények beálltával még az eddig e czélra nyújtott segélynél nagyobbal 

is elfogja ő Felsége azt látni. 

A tanuhnfinyi alap jövedelmei szinte csak kath. czélokra fordít-

hatók, amint az alapitvánvozók azt kívánták; a következő XXXII. 

czikkben pedig az állapíttatott meg, hogy az üresedésben lévő püspöki 

javadalmaknak, és a birtokos prépost s apátságoknak úgynevezett inter-

kalaris jövedelme az eddigi szokás és gyakorlat szerint eme vallásalap-

tárt illesse jövőben is. Ezt megelőzőleg a XXVI. czikkelyben a sza-

bályozott congruával nem biró lelkészekre nézve az van határozva, 
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hogy ugy a római, mint a görög szertartásu lelkészeknél, kik az 

idő s helyviszonyaihoz képest kellő congruával nem birnak, mihelyest a 

körülmények megengedik, congruájuk javítása eszközöltetni fog. Azon-

ban ezen javítási igéret az egyházi s világi kegyuraságok alá tartozó 

lelkészi javadalmakra ki nem terjed, mert ezen congrua javítást s ki-

egészítést eme kegyurak tartoznak eszközölni, és ha ők eme kötel-

müknek megfelelni nem tudnának, oly eseteknél, midőn az ily lelkész 

már a vallásalaptárból segélyeztetik, a fenforgó körülményekhez képest 

fog e tárgyra nézve az intézkedés megtörténni. 

Miután az itt általam részletesben előadottakból világosan kitűnik 

az, hogy a török kezéből visszahódított Magyarországban I. Lipót ugy 

is mint ez országnak királya, ugy is mint a kath. egyházaknak főkegy-

ura ama fent közlött fogadalmában magára s utódaira nézve is elvállalta 

a kath. egyház restitutiójára vonatkozó terheket, és ezeket nem csak 

ő maga, hanem utódai is az államkincstárból minden vonakodás nélkül 

készséggel viselték is, és eme terhet a kincstári jószágok adományozá-

sánál az uj birtokosok által is teljesíttetni elrendelték, és e czélra utóbb 

eme időközben alakult kath. alapok is igénybe vétettek, nagyon ter-

mészetes jogi s logikai következménye mindezeknek nem egyéb annál, 

hogy az alkotmány visszaállítása alkalmával honunkban oly nagy jelen-

tőségűnek hirdetett jog kontinuitás elvét itt sem lehet figyelem nélkül 

hagyni, és ha ama kath. alaptárak az alkotmányos korszak alatti ke-

zelés folytán állítólag annyira kimerültek volna, hogy ujabb kiadásokat 

s terheket most már e czélra viselni többé nem képesek, igazságos, 

méltányosnak tűnik föl azon jogos követelése a kath. egyháznak, hogy 

ezen uj terheket az állampénztár segítsen viselni, és igy annak budget-

jébe évenkint a kath. egyház szükségleteire megkívántató összeget a 

kultuszminisztérium számlájára fölvegye, és eme követelés jogosultságát 

fokozza még azon, jelenleg az alkotmányos minisztérium által követett 

eljárás is, miszerint a Religio szerkesztője által közlött kimutatás sze-

rint a honunkban lévő más vallásúak egyházi szükségleteire szinte vesz 

föl a kormány s parlament évenkint a budgetbe elég szép nagy össze-

get, adjon tehát a katholikus egyház szükségleteire is aránylag annyit, 

mennyit más hitfelekezeteknek e czélra ád, meg leszünk ekkor nyug-

tatva, és ehez nekünk katholikusoknak már azon ok miatt is van jo-

gunk, mivel az ország kath. hivei is adóznak ama állampénztárba, mely-

ből ama hitfelekezetek számára kifizettetik eme segély, tehát ők is já-

ruljanak a mi kultusz költségeinkhez. Ha az állam most el nem ismeri 

is egyházunknak előbb több századokon át törvénykönyvünkben is be-

czikkelyezett domináns jellegét, miután honunk lakóinak nagy többsége 

kath. egyházunkhoz tartozik, és igy ha ő maga most felekezetnélkiilinek 
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vallja is, az országban lévő hitfelekezetek közül egyiket a másiknak 

rovására nem protegálhat mindaddig, mig az 1848. évi XX. t.-cz. 3-ik 

§-nak szövege fönn áll. „Minden bevett vallásfelekezetek egyházi és 

iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek", és ezt — 

ha igazságos, és következetes akar maradni, — annál kevésbé teheti 

is, mert ez esetben ugy a kormány, mint a törvényhozás önmagát com-

promittálná, és következetlenség hínárjába sodraná, mert ha az 1868. 

évi Lili. t.-cz. — az úgynevezett interconfessionális törvény-alkotása-

kor jogosnak, törvényesnek, és igazságosnak találta a 23. §-ba beig-

tatni eme szavakat: „különböző vallásfelekezetek által lakott község-

ben, és városban, — mely házi pénztárából egyházi czélokra, vagy 

valamely felekezeti iskola javára segélyt szolgáltat ki, — e segélyben igaz-

ságos arány szerint minden ottan létező vallásfelekezet részesítendő." 

Ugyanezen elvet s szabályt az állam is köteles tiszteletben tartani, ha 

csak azon régi prókátori fogásban nem keres kibúvó ajtót: Legislator 
stat supra, et non infra legem. 

De ha mindez igy áll is jogi szempontból, mint én most itt elő-

adom, őszintén bevallom azt is, hogy nékem magamnak is kevés remé-

nyem van a mostani viszonyok közt arra nézve, hogy eme jogos óha-

junk most teljesedésbe menjen. Az időt nem látom most kedvezőnek 

e czél elérésére, illetőleg e jogos kérelem formulázására, a kormány 

minden bizonynyal az állam pénztárának jelenlegi deficzites körülmé-

nyeire fog hivatkozni, s evvel kimenteni eme jogos óhajunk nem telje-

sithetését. No de azért nem kell kétségbe esnünk. Él magyar, áll 

Buda még, hangoztatták egykor szomorúbb körülmények közt élő, 

most már sirban nyugvó ős atyáink, várunk tehát mi is, és kedvezőbb 

időkre halasztjuk e tárgybani óhajunk s jogainknak érvényesítését, türe-

lemmel várunk szebb s jobb napokra, Deák Ferencznek az elhunyt 
nagy hazafiúnak — ki szinte ezt hangoztatta — jó eredménynyel utóbb 

megörvendeztetett opportunitási váró politikáját követjük e tekintet-

ben, és talán a türelem nekünk is majd rózsát terem. 

Azonban lelkész társainknak igen nagy része oly sanyarú hely-

zetben van, hogy nem hangoztathatja velünk együtt ama jelszót, mi vár-

hatunk, ezeknek állapotán ama kedvezőbb korszak feltűnéséig is segíteni 

bell, és lehet is, és ha a kormány az állampénztárt nem akarja vagy nem 

képes most számunkra már megnyitni, következő módon vélném én 

eme segélyezést legkönnyebben létrehozni. 

A kormány segítsen s támogasson minket alárendelt közegei által 
a királyi ügyész javaslatához képest abban, hogy a községek ama lecti-

cahs járandóságokat, és más szolgálmányokat illő áron megváltsák, és 

e tárgyban kötendő egyezségi szerződésben kikötött összeg lefize-

6 
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tése a községi elöljáróság kötelmei közé soroztassék, köszönettel fog-

juk ezt a kormánytól fogadni, és ezen közreműködését a kormány an-

nál kevésbé tagadhatja is meg tőlünk, mivel már ő Felségének a ma-

gyarországi görög-keleti lelkészek dotatiójának biztosítására 1876. aug. 

hó 26-án kelt legfelsőbb elhatározása folytán a magyar kormány 1876. 

szept. 30. 1508. sz. a. kiadott*) rendeletével hason intézkedést tett eme 

lelkészek javára, kiknek hasonnemü járulékaik iránt a hitközségeket 

megváltási egyezségeknek kötésére, és ezeknek pontos befizetésére kö-

telezte. Van tehát erre nézve már praecedens intézkedés, és igy azt a 

kormány már ennek alapján sem tagadhatja meg tőlünk sem. És miután 

előre látható, hogy eme megváltási egyezségek létrejötte alkalmával a 

lelkészi járulékokat fizetni nem igen, de alkudozni nagyon is szerető 

községek annak értékét minél kisebb összegre fogják devalvalni akarni, 

és a be nem hajthatónak s igy bizonytalannak értékét igen nagy ösz-

szegre fölemelni, és a lelkész is a kisebb összegű bizonyost a nagyobb 

összegű bizonytalanért cserébe hajlandó lesz elfogadni, mivel a kir. 

ügyész javaslata is oda irányul, hogy a lelkészi javadalmak összeírásá-

nál a bizonytalan jövedelem ne számittassék föl, könnyen megtörtén-

hetik, hogy ezen okok miatt az uj conscriptio majd több községben 

a 800 frt congruánál kisebbet fog előtüntetni. 

Miután ily körülmények közt az, mit a lelkész vesztett, egy rész-

ben ugyan a község, más részben azonban az állam javára és nyereség 

számlájára irható föl azért, mert igy meg van részére is könnyítve eme 

teher devalválása által az állami adónak egyesek, s a községi testület 

részérőli befizetése, ily esetekben méltán elvárhatnánk a magyar kor-

mánytól azon kegyes intézkedést is, hogy legalább ezen lelkészeknek 

pótolja a kezelése alatti forrásokból ama hiányt, mely a conscriptio sze-

rint a szabályszerű 800 frt congrua kiegészítésére szükséges leend, 

azonban ezen congrua kiegészítésre megkívánt összegeket sem nem 

óhajtjuk, sem nem kéljük a leveledben fölemiitett gróf Szapáry pénz-

ügyminiszter által állítólag használatba vett téritvény mellett utalványoz-

tatni, ily alakban azt el sem fogadhatjuk, mert ha jogos követelésünk-

nek teljesítését az állampénztár jelenlegi viszonyai miatt kedvezőbb 

időkre elhalasztjuk is, és csak eme csekély pótlékra szorítkozik jelenleg 

kérelmünk, annak kiszolgáltatását kegyelemnek nem tekinthetjük, és 

igy föltételekhez kötöttnek el nem ismerhetjük. 

Képzelem mennyire örülsz most eme nyilatkozatomnak, de egy 

úttal tudom azt is, hogy azt kiáltod felém, csak várjatok a k o r m á n y t ó l 

segélyt még az utóbbi esetben is szegény lelkészek, esztendőre majd 

*) Tokody 273—277. idézi szószerint eme rendeletet. 
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még e reményben is jobban lesztek szegények. No hát még ezen nem 

reménylett esetben is, ha jóslatod valósul és a kormány még e csekély 

segélyt is megtagadná, ismét azt hangoztatom feléd yáll Buda, él ma-

gyar még*, a kormány eme szükkeblüsége mellett is fogja minden püs-

pök saját megyéjében orvosolni tudni a fenforgó sebeket, mely jó szán-

dokában minden bizonynyal clerusa is kész lesz őt támogatni. Az or-

szágban levő püspöki megyék területén vannak gazdagabb — azaz 800 

frton felül — és szegényebb — ezen összegen alul — jövedelmező lel-

készi állomások, ha a püspök és káptalan önmaga, vagy a megyéjében 

e czélra fenálló megyei segély-pénztára nem volna képes ez utóbbiak-

nak a szabályszerű congruájukból hiányzó összeget pótolni, a megyei 

főpásztor a tanácskozásra magához hitt papjainak fraterna charitására 

fog annyival inkább apellálhatni, mert azok, kik a megyében levő jobb 

javadalomnak élvezik előnyeit, mint velem együtt ti is jól tudjátok azt, 

nem mindig saját személyes érdemeiknek tudhatják azt be, hanem az 

isteni gondviselés különös kegyelmének tulaj donithatják eme részükre 

kijutott nagy szerencsét; ugy viszont a szegényebb congruával biró ja-

vadalmakon működő lelkészek nem büntetésül nyerték ezen helyekeni 

alkalmazásukat, hanem a megyei körülmények miatt nem kaphattak 

eddig jövedelmezőbbeket; különösen oly püspöki megyékben van az 

igazságot osztani és a sorrendet megtartani akaró megyei főpásztornak 

keze e tárgyban megkötve, hol a lelkészi javadalmak nagy része privát 

kegyuraságok alá tartozik, kik annak adják oda üresedés esetében a 

praesentát, akinek akarják, igen gyakran ők a püspök által a lelkipász-

tori téren, de szegényebb állomásokon eddig dicséretes buzgalommal 

működő, a megürült plébániára ajánlott őszbeborult egyének helyett 

fiatal — néha még lelkészi vizsgát sem tett — áldozárokat presentálnak 
a püspöknek, és ha ez utóbbit a püspök elfogadni s investiálni vona-

kodik, a lelkészi congrua megtagadásával fenyegetődznek, és a püspö-

köt arra kényszeritik, hogy ez a vizsga letételéig a kegyúr óhajára 

kénytelen administratornak kinevezni a bemutatottat. 

Anomalia biz ez, de igy van, de anomalia az is, hogy a megye-

keli beneficziumok közt jövedelmi különbségre vonatkozólag itt-ott al-

kalmazni lehet ama közmondást »unus esurit, altér autem ebrius est* 

ez utolsó előtti szónak megmagyarázására megjegyzem egyébiránt azt 

is, hogy minden hasonlatosság sántikál, és igy annak értelme sem ve-

endő egészen szó szerint. 

A megyés püspök által felhitt ckaritás fraterna minden bizony-

nyál ama fölemiitett más források fölhasználása mellett elegendő lesz 

arra nézve, hogy minden püspöki megye a fenforgó körülményekhez 

képest saját hatáskörében önmaga orvosolja s gyógyítsa meg saját se-

6* 
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beit, ugy, ahogy azt tenni képes. — Igen, de te már megelőztél enge-

met, és utamat bevágtad azon kijelentéseddel, hogy ha a megyebeli 

papság a fraterna charitas czimén megtagadná paptársaitól eme segélyt, 

a püspöknek nincs joga papjait e czélra megadóztatni ? — erre is fele-

lek, először is nem hiszem és nem is tételezem föl paptársaimról ezen 

közönyt, vagy inkább szivtelenséget, hogy ex super abundanti ne se-

gélyeznék — itt-ott tagadhatlanul — elég sanyarú helyzetben lévő test-

véreiket, hisz ha ők már majd minden megyében önkényt megadóztatták 

magukat, illetőleg javadalmukat aránylagos quottával a czélra, hogy az 

ebből alakított segélypénztárból nyújtott pensioból a már szolgálni nem 

képes, és az állam által pensio czimen nyújtott 126 frtnyi összegből el 

nem élhető paptársaik öreg napjaikban állásukhoz mérten megélhesse-

nek, nem fogják ők szivüket elzárni ama szegény társaik iránt sem, kik 

állomásaikon oly csekély jövedelemmel birnak, miszerint abból tengőd-

nek inkább, mint élnek. A mult napokban örömmel olvastam a csanádi 

püspöki megyei körlevél kíséretében közlött ily kimutatást, melyszerint, 

noha ezen segélypénztár már közel 200 ezer frtnyi alaptőkével bir, e 

czélra a megyebeli lelkészi javadalmak után az 1 °/0-ot készséges örömmel 

befizeti abba most is a papság, mely évenkint 3000 frtnál nagyobb ösz-

szegre rug föl. 

De tegyük föl még is azon esetet is, hogy eme fraterna chari-

tásra történt püspöki apellatio eredmény nélkül marad, quid tunc f azt 

mondod nincs egyházi kötelező törvény erre ? Ha XIV. Benedek pápá-

nak de Synodo Diocesima jeles munkája kezednél van, olvasd el csak 

de Jure Cathedratico mit ir s tanit ő, vagy vedd elő csak -barátom a 

clericus korodban forgatott tankönyveket, olvasd el a püspöknek a me-

gyei zsinat tartása alkalmával a megyei clerus consensusának megnye-

rése nélkül is fentartott rendelkezési hatalmát, de zsinaton kivül is ol-

vasd el Porubszky jeles tankönyvében*) mit ir és tanit a kánonok alap-

ján e tárgyra nézve a proventuum ecclesiasticorum canonica imminu-

tióról szóló 240. §-a census s pensióról, nevezetesen az utóbbi alkal-

mazható jelen esetre, melyet igy definiál „Pensio est certa summa pe-

cuniae ex beneficio alteri indigenti clero quotannis prostanda." 

De mint már előbb emlitém, nem lesz arra szükség, hogy a püs-

pök a fentnevezett pápa könyvében idézett 1731. római congregationak 

végzése által fölhatalmazott püspök az eme fizetés teljesítésére megin-

tett lelkészek ellen öt nap múlva végrehajtást intézzen, a fenforgó ne-

héz körülmények között — ha más uton-módon nem lehet az illetők-

nek sorsán segiteni — a fraterna charitás forrása elegendő segélyt fog 

*) 1853. évi kiadás. 442. lap. 
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minden megyében nyújtani e czélra, áldozzunk inkább, mint egyházunk 

szabadságát, függetlenségét feláldozzuk, midőn azt ily csekély áron 

most megmenthetjük. 

Látod kedves barátom, hogy meg lehet, s meg is kell e kérdést 

az egyházi szolgák függetlenségének s szabadságának feláldozása nélkül 

ugy, S aként oldani, hogy a ti lelkiismeretetek is megnyugodhassék an-

nak ily megoldási műveletében, mely nem tereli majd az alsó clerust 

a kormány ölébe, és igy ennek Maulkorbja vagy kortes-csapdája nem 

fosztja meg a clerust politikai szabadságától, melyre ti oly roppant nagy 

súlyt fektettek. Én magam is szeretném ezt — habár nagy súlyt épen 

nem is helyezek annak birtoklására — fentartani, de megvallom őszin-

tén, nem szeretném magam sem azt, ha a már a sok irka miatt állami 

szolgának tekinthető clerus ellátása az állampénztárra hárittatnék, a kül-

földi szomorú példákon okulhatnának ama társaink, kik ezen állami 

fizetés után oly annyira sóvárognak, ezeknek is fülébe lehetne ama 

evangéliumi intelmet súgni: Nescitis, quid petitis. — A kormány elleni 

protestálás, opponálás által részünkről, már késő lesz megakadályozni 

őt szándokának kivitelében, ha látni fogjuk, hogy csakugyan ezt ter-

vezi, megelőzzük őt, és lefegyverezzük az általam ajánlott jratema 

Uiaritás fegyverével. 

De nem akarlak már tovább fárasztani titeket ezen ugy is már az 

unalomig megvitatott kérdés további fejtegetésével, minden nehezitő 

észrevételeitekre megfeleltem, minden aggodalmat eloszlatni, minden 

kételyt felvilágosítani törekedtem, és igy megvallom, reményem is nagy 
arra nézve, hogy tégedet, ugy Szervácz barátunkat megnyertem néze-

temnek, ezen reményben nem veszem igénybe most még Kleofás ba-

ntunk biráskodását, higyjétek, nagyobb öröm lesz az nékem, ha én, s 

nem ő térit meg titeket, és hódit meg részemre. 

Csak még egy kis tévedésre akarlak figyelmeztetni, mely leve-

ledben előfordul, ugyanis az, hogy elhalt püspöknek egyházi s állami 

kormány engedélye nélkül tett adósságai — az intercalaris jövedel-

mekből — amint én értesülve vagyok, — nem törlesztetnek, azok a vallás-

kaptárba folynak be, és amint a miniszter ur ama márczius 26-án kelt 

kvelében fölemlíti, monumentális egyházak építésére fordítja ó azokat; 
a mai jogegyenlőség korszakában a püspök hagyatéki vagyonára is — 

ó nem képes a terheket fedezni — kimondatik a csőd, és alkalmaz-

ó i k az előirt törvényes eljárás, és igy, mint láthatod, eme körülmény 
nem akadályozza az üresedésben levő püspöki székek betöltésének 

szorgalmazását, mindenesetre sajnálatraméltó tünemény, és nagy sze-
rencsétlenség az, ha a püspök hagyatéki tömegére is alkalmazni kell a 

csődeljárást, lehet hogy rosz gazdálkodás, a gazdatisztek ügyességének, 



vagy hűségének hiánya, jótékony adakozásoknak túlságos mérvbeni 

gyakorlata, rosz termés vagy más előttünk nem ismert okok idézték 

elő ezen eléggé nem sajnálható szerencsétlenséget, mely bajnak oka 

azonban nem mindég a püspökség javadalmazásában, mint inkább annak 

kezelési rendszerében lesz feltalálható, melynek igazolásául röviden 

csak azt emlitem föl, hogy az elhunytak elődei e tekintetben szeren-

csésebbek voltak, mert azok százezreket nem csak életükben áldoztak 

jótékonyczélokra, hanem haláluk után is néha ennél még nagyobb 

összegeket is hagytak hason czélokra hátra. A néhány év előtt elhunyt 

Oltenau g. kath. nagyváradi püspök, massáját szinte a csődügyi bíróság 

tárgyalta le, mig utóda Pável Mihály, a hírlapi tudósitások szerint, 

ugyanazon püspöki javadalomból nagyszerű tőkéket alapitványoz me-

gyebeli papjai s híveinek javára. — A hírlapokból naponkint olvasha-

tod a többi főpapoknak is nagyszerű alapitványait, és adakozásait. A 

nov. hó 4-én 25 éves püspöki jubileumát a radnai zárda magány 

falai közt ünneplő Boti?iaz Sándor csanádi püspöknek két millióra szá-

mítják föl e korszak alatt jótékonyczélokra nyújtott áldozatait, midőn 

b. emlékű elődének Csajághy Sándornak massáját szinte csődbíróság 

tárgyalta le, jó szive többet adott a jótékonyság oltárára, mint az ura-

dalom jövedelmezett akkor még püspöki pénztárának javára. Lajcsák 

Szaniszló Váradnak felejthetlen emlékű főpásztorai százezernyi össze-

gekkel boldogiták megyéjüket életükben és haláluk után is. A lelkészí 

javadalom haszonélvezőinél is hason eredményt láthatunk, gazdag s dus 

jövedelműnek hirdetett lelkészi állomásokon elhunyt lelkipásztoroknak 

massája néha csőd alá jut, mig kisebb javadalmakon működők életük-

ben s haláluk után is szép összeget tesznek le az áldozat oltárára. 

Megvagyok győződve, hogy most már a nehezítő észrevételednek 

fölvilágositása is elősegíti megtérésteket. Addig is tehát, mig fentérintett 

reményem valósulhat, Isten sz. kegyelme támogasson mindnyájunkat 

egyházunk érdekei védelmezésében, azonban küzdelmünk s harczunk? 

ugy védelmünk is csak a valódi, és nem a képzelt ellenség ellen le-

gyen irányozva. 

Én a magyar kormánynak e tárgybani kezdeményezésében nem 

látom — mint ti — most még ama megadóztatási szándokot, várjuk be 

az ügynek további fejlődését, és függeszszük addig föl végleges dicsére? 

vagy kárhoztató ítéletünket. Egyházunk kormányzatát az Ur nem m1 

reánk, hanem püspökeinkre bizta, legyünk bizalommal irányukban, ¿e 

ne tagadjuk ezt meg a politikai kormánytól sem mindaddig, mig erre 

nézve csak kétes, látszólagos, ha balra, ugy jobbra is magyarázhat0 

okot nyújt. 

Azon itt-ott felmerült aggodalmakat sem oszthatom, miszerint a 
kor 
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mánynak szándokában volna a lecticalis járandóságokat nem csak a 

nem kath., hanem saját egyházunk híveire nézve is beszüntetni, és 

ezt a kultuszminiszternek a magyarországi püspöki karhoz marcz. 26. 

intézett s e mű 18—19. lapján egész terjedelmében közlött leveléből 

vélik kiolvasni, melyben a többi közt ama kifejezés is előfordul, hogy 

a párbér szoros viszonyban áll a papi congrua kérdésével, és mentül 

kétesb értékűvé válik — a jogosság szigorú szemmel tartása mellett 

is — a párbér jövedelem, annál inkább lép előtérbe a szegény plébá-

niák segélyezési kérdése. Én ebből a miniszternek ama szándokát, hogy 

a plébániai congruának eme lecticalis jövedelmi ágát minden kárpótlás 

nélkül akarná eltörölni, nem tudtam kiolvasni, és annál kevésbé osz-

tozhatom ezen aggályban, mivel a miniszter által véleményadásra fel-

hívott királyi ügyész is eme ágybéri járulékokat csakis a községek, és 

hivek által nyújtandó megváltási átalány szerződések utján kívánja jö-

vőre a lelkészek részére biztosíttatni, tehát nem magát az ágy- vagy 

párbéri kötelezettséget, hanem az ennek teljesítése iránt most dívó gya-

korlatot kívánja eltörülni, illetőleg ezt a megváltási szerződésekkel föl-

cserélni. — Erősen hiszem, hogy ez, és más nem is lehet a kormány-

nak czélja s szándoka is e tárgyra nézve, és tudom azt is, hogy minden 

e forrásból tengődő lelkész nem csak nem ellenzi, sőt hálával fogadja 

a kormánynak eme ügybeni kezdeményezését, és a kir. ügyésznek ja-

vaslatát minden tőle kitelhető módon elő is fogja saját részéről moz-

dítani, hogy eme javaslat eredményre jusson. Nem oszthatom továbbá 

ama fenti aggodalmat még azon ok miatt sem, mert ha eme jövedelmi 

ága a congruának eltöröltetik, és a kir. ügyésznek ama javaslata — 

hogy a kárpótlási összeget ezért az eddig erre kötelezettek tartoznak 

viselni — elvettetik, fölmerül ama másik nagyfontosságú kérdés, hogy 

fogja az igy megcsonkított lelkészi congruát kiegészíteni vagy pó-

tolni ? — Ha a püspökökre hárittatik eme teher, azt a mostan dotatióban 

birt — bár a világiak által mesés nagy összegű jövedelemre becsült — 

jószágaik nem lesznek képesek elviselni ; ha az állampénztárra jut e 

teher, nem szükség ennek ismert deficzites állapota folytán bővebben 

az e tárgybani impotentiát kimutatni, hátramarad tehát a harmadik al-

ternatíva, minthogy pedig a lelkészek nem élhetnek egyedül a levegő-

ből, a püspökök kénytelenek volnának ily körülmények közt a pa-

rochiákat beszüntetni, ezt ugyan a püspökök nem fogják tenni, mert a 

kormánynak sem lehet ama szándoka, hisz a kultuszminiszter ur előbb 

48. lapon olvasható a minisztertanácshoz intézett levelében ebből — 

ba a lelkészségek száma megfogyatkoznék — nem csak a községekre, 

hanem magára az államra is háruló pótolhatlan nagy károkat nagyon is 

érthető szavakban hangsúlyozza. Nem oszthatom tehát részemről ezen 



a miniszteri levélnek félreértéséből támadt aggályt ; ez nem volt, nem 

is lesz a kormány programmjába fölvéve, joga van ez ügynek rende-

zésébe befolyni, de azt kárpótlás nélkül eltörülni nem áll jogában, mire 

nézve már a tridenti zsinat is XXIV. decretumában a hiveket a püs-

pökök által kötelezte. Véleményem az tehát, hogy várjuk be az ese-

ményeket, mint az elhunyt nagy nevü Pápa IX. Pius szokta mondani, 

és a fenforgó körülményekhez képest lépjünk majd akczióba. Vigilan-

tibus Jura. Sión őrei őrködnek, a clerus sem alszik, hanem figyelem-

mel kiséri az eseményeket. 

Egyébiránt minden félreértés kikerülése végett megjegyzem azt is, 

hogy valamint nem hiszem s nem hihetem azt, hogy a megyebeli cle-

rus eme charitás forrást azon esetben meg ne nyissa a lelkészi téren 

kellő ellátás nélkül fáradozó tiszttársai javára, ha a megyei főpásztor és 

káptalan ezeknek sorsán saját taxationalis jövedelmük feleslegéből s a 

minden megyében ennek szükségei fedezésére már fennálló megyei, 

vagy e czélra felhasználható alapítványi pénztárak évi jövedelmének 

segítsége s. igénybevétele mellett ama bajt orvosolni nem tudná, ugy 

másrészről azt sem hiszem s hihetem el, hogy ellenkező esetben, mi-

dőn ennek szüksége fenn nem forogna, a főpásztor eme charitas for-

rásra apellálna, és ebből a clerus beegyezésének megtagadása esetében 

a XIV. Benedek Pápa által megjelölt hatalmi kényszer uton merítene. 

Mind az előbbi, mind az utóbbi eset nagyon szomorú jelenség volna, és 

mindkét esetben — mivel nem a szeretet, hanem e szigorú eljárás 

illeszté a gyógytapaszt ama sebekre, — ezek alig gyógyulnának be, itt 

azután csakugyan el lehetne mondani: pejor morbo medicina. 

De van nekem még egy más javaslatom is e kérdés megoldására. 

Ha az egyetemes Schematismust előveszed, azon statistikus eredményt 

fogod ott feljegyezve találni, hogy Magyarországban, Erdélyt is ide 

értve — de nem Horvátországot — nyolczmillió római és görög szer-

tartású katholikus hivő találtatik, a statistikusok számítása szerint a né-

pesség száma után D/4 százalék házasság jön évenkint létre, tehát ná-

lunk ezen calculus szerint évenkint egy százezer uj házasságot lehet 

számításba venni, mely Magyarország területén létesül. 

Azt jól tudod tapasztalásból, hogy híveink a diszes egyházi pom-

pát nagyon szeretik a temetéseknél, de az előirt stólát nem igen sze-

retik fizetni, ennek oka talán abban is keresendő, mert szerencsétlenség 

sujtá a gyászba borult családot, és igy a fizetés is nehezére esik, azon-

ban a házasságok kötésénél mint örvendetes eseménynél egész kész-

séggel megfizetik híveink — igaz különben is oly csekély összegben, 

1—2 frtban kimért — stólát, hogy ezt sohasem sokalják, amit annál 

kevésbé tehetnének is, mert amint szinte tapasztalásból jól tudod, né-
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pünk már az ily házassági ünnepélyek alkalmával oly költséges lako-

mákat rendez vendégei számára, oly pazar fényűzést fejt ki ez alkalom-

mal, hogy a házasságot megkötő lelkésznek szolgálatáért fizetett járan-

dóság tán csak egy pár százalékát teszi ama költségnek, melyet ily 

alkalommal a menyegzői ünnepélyen kiadnak. 

Írja elő a püspök megyéjében ama szabályt, miszerint jövőre min-

den házasság kötésnél a lelkész a megyei pénztár javára a rendes lel-

készi stolán felül egy frtot, és ha az illető jegyesek hirdetések, vagy más 

akadály alul felmentvényben részesültek, két frtot, római széktől nyert 

felmentvények után négy frtot szedjen be a jegyesektől, biztositalak ba-

rátom arról, hogy e forrásból egy gyönyörű szép összeg fog a megye 

pénztárába befolyni évenkint. 

Az ellenőrzés sem lesz oly nehéz e tekintetben, minden év végével 

beküldjük ugy is az egyházmegyei hivatalhoz a parochiánk területén 

létre jött házasságok számát, és a felmentvényeket kiadó, vagy közve-

títő püspöki kormány jegyzőkönyve nyomán szinte tudja, hány van ezek 

közül dupla stolával megróva ? 

A püspöknek joga van a fentidézett kir. szabályrendeletek szerint 

megyéjében az egyházi funktiókért a stolaris járandóságot előirni, es 

biztositalak az iránt, hogy híveink azt eme jó czélra örvendetes családi 

ünnepélyeik alkalmával készséggel megfogják fizetni, a megyei főpásztor 

pedig oly biztos jövedelmi forrásra fog ebben találni, mely őt egyéb 

segédeszközei mellett képessé teszi arra, hogy megyebeli lelkészeinek 

sorsán segíthessen. 

No reménylem, ezen javaslatom ellen már nem lesz kifogástok, 

hisz igy e módozat mellett a kormány már nem állithatja fel ama fé-

lelmes csapdáját, a clerus függetlensége s szabadsága is meg lesz óva. 

Még egy más, a falusi községekben is már mindinkább terjedő 

rosz szokást lehetne eme stolaris taxatióval megszüntetni, ugyanis hí-

veink a városiak példájára, nem mint eddig a szentmise után, hanem 

délután sürgetik házasságuknak megáldását, miután ezen óhaj az egy-

háznak szándokával nem igen egyez meg, de a jegyesek által az oltárnál 

nyilvánított eskü fogalmával is ellenkezik ezen szokás, — mert előforduló 

esetek igazolták azt, hogy a vőlegény s násznagyurak, ugy a jegyese-

ket kisérők midőn délután a templomba jöttek már megkóstolták — 

néha nagyobb mérvben is — a vőlegény s menyasszony házában a bort, 

ezen esetben ha a püspök kényszerítené az illetőket arra, hogy dupplumát 

fizessék le a fentebbi dijnak, azt hiszem elejét lehetne venni ezen rosz 

szokásnak, vagy legalább eme nehezítés által annak terjesztését lehetne 

meggátolni, ami más tekintetekből is nagyon kívánatosnak mutatkozik. 

Jogos panaszt annál kevésbé emelhetnének az illetők ezen eljárás el-
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őszinte barátotokat 

Bonifáczot. 

len, mert szabadságukban áll eme dupplumtól magukat fölmenteni. Az 

ellenőrzést is megkönnyítené azon eljárás, ha az anyakönyv észrevételi 

rovatába beigtatná a lelkész, hogy az esketést délelőtt vagy délután vé-

gezte, és igy az eme anyakönyveket kötelessége szerint minden évben 

megvizsgáló kerületi esperes is tudomással bírna a püspöki vagy pápai 

felmentvény, vagy a szóban levó dupla stóla mellett létrejött házassá-

gok számáról, és azt saját jegyzőkönyvében ott ama pontnál, melyben 

az elmúlt évben egyes parochiákon kötött uj házasságok számáról ér-

tesiti az egyházmegyei hivatalt, szinte felemlíthetné. 

Mint jól tudod, egyházmegyénkben a mult évben létrejött házas-

ságok száma a hétezret jóval túlhaladja, ha a fenti dupplum iránti ja-

vaslat előírva lesz, a megyei pénztárnak évi jövedelme a tízezer frtot 

megközelíti, ez esetben nem lesz nálunk szükség fraterna charitasra, | 

vagy a püspöknek különben is e czélra mindég nyitva álló pénztárára • 

apellálni, bőven fedezni fogja e forrás az itt-ott mutatkozó szükséges 

pótlásokat, sőt e mellett még szegény községeket plébánia felállításá-

ban, templom, iskola építésben, egyház szolgáinak díjazásában szépen 

segélyezhet is. 

Előre is örvendek már annak, hogy ezen levelem tartalmával azo-

kat, kiket mint ellenvéleményüeket is szerettem, nem sokára mint ve- | 

lem egy nézeten levőket üdvözölhetem, addig is ezen köztünk fen- I 

forgó, és nem sokára reményem szerint megszűnő vélemény különbség 

daczára is szeressétek ugy, mint eddig a titeket viszontszerető 

V. 
T ü s k é s , 1885. október hó . . . 

Kedves barátom Bonifácz! 

Megkaptam tegnap kedves leveledet vagy inkábh a múltkor irt 

okkupácziódnál még nagyobb tudományosságot és szakértelmet tanúsító 

dissertatiódat, és minthogy Szervácz barátom — mintha csak sejtette 

volna azt, hogy megérkezik az előzmények után ezen nem várt, de 

azért kedvesen fogadott értekezésed — tegnap délre vendégül érke-

zett hozzám, délután késő éjig tanulmányoztuk annak tartalmát, és a 

döntést másnapra halasztottuk. Aludni akartunk reá mindketten s ál-

modni is fölötte, és miután mindez megtörtént, reggel abban állapodtunk 

meg, hogy megmaradunk régi álláspontunkon. 
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Nagy köszönettel tartozunk ugyan neked azon — nem tudjuk mikor 

visszaszolgálható — nagy szives barátságodért, hogy megtérítésünkre eny-

nyi munkát és időt áldozol föl, de most az egyszer mégsem jutalmaz-

hatjuk azt meg reményed valósulásával. Szívesen megszereznénk mi 

neked ezen örömöt is, de sehogy se hihetjük el azt, hogy a magyar 

kormánynak szándokában állana az alsó clerus sorsán minden utógon-

dolat vagy számítás nélkül segíteni, és miután magad is megengeded 

azt, hogy ő a magáéból — értem az állampénztárból — e czélra 

nem fog semmit adni, a mindenféle adóval terhelt püspöki pénztárak 

sem képesek eme nagy terhet magukra vállalni, a fraterna charitasi 

forrás is igen csekély levén erre, biztosnak veheted, hogy marad min-

den ugy mint volt azelőtt, a kormány mossa majd kezét, mint egykor 

Pilátus azt tevé, de többet is tesz még, mit Pilátus — talán hírlapok 

hiányában — tenni elmulasztott, újságaiban kürtölni fogja, mennyire 

fáj az neki, hogy az alsó papság sanyarú sorsán a püspöki kar vétója 

miatt most nem segíthetett, de azért Ígéretet tesz, hogy majd segíteni 

fog ó mégis előbb-utóbb e helyzeten. 

Azt ugyan okkupácziód folytán hajlandók vagyunk mi is elhinni, 

hogy a püspöki kar ama 500 ezer frtnyi összeget nem fogja befizetni a 

kassza nemonisba egyszerűen azért, mert ezen uj terhet nem képes 

elviselni, de nem hiszszük el azt neked, hogy ezen összeget ama for-

rásból — melyet te fraterna charitas-\\2ÓA neveztél leveledben — ösz-

szetudnák a püspöki karnak egyes tagjai saját megyéjökben gyűjteni 

még azon esetben is, ha eme szeretet az általad idézett, de rosszul ér-

telmezett és a fennforgó esetre épen nem alkalmazható kanonok segé-

lyét vennék annak foganatosításánál igénybe. Meggondoltad-e barátom, 

hogy mi lesz ennek eredménye? nem egyéb, mint az alsó clerus és a 

főpásztor közti szereteten alapuló viszonynak megzavarása. Vagy azt 

hiszed, hogy Magyarországban a clerusnak leveled szerint állítólag bol-

dogságban élő csekély százaléka képes lesz a szegény sorsban lévő 

clerus 75 vagy 80 százalékának congruáját pótolni? ha ama boldog ? 

csekély százalék nem érzi is az általad egy kissé nem minden túlzás 

nélkül lefestett állapotát a párbéres lelkészeknek, ha lelkészi illetmé-

nyét rendes időben megkapja is minden czivakodás és baj nélkül, azt 

jól tudhatod, hogy ezen egyes emberre kimért congrua nem oly bőven 

és dúsan van kiszabva, hogy abból ők még másokat is táplálhassanak. 

Ami a stóla fölemelés iránti javaslatodat illeti, erre nézve rövid 

valaszom az, hogy a kormány ezt már azért sem fogja a püspököknek 

megengedni, mert ez őt gátolná szándokának kivitelében, és kitűzött 

czéljától ütné el, és ha tán nyilt uton nem tiltaná azt be, közegei által 

volna alkalma a különben is fizetni nem igen szerető híveket befolyá-



solni, hogy annak lefizetését megtagadják, vagy e tekintetben nekünk 

kellemetlen nehézségeket szerezzenek. Egyébiránt barátom, miután a 

tapasztalás szerint most már az úgynevezett vad házasságok nagyon 

napirenden vannak, melyeket a politikai hatóságok hivatalos panaszaink 

daczára szépen eltűrnek, sőt a királyi közjegyzőknél kötött egyezsé-

gekkel tiltakozásunk daczára solemmisáltatnak azok, ha eme mindinkább 

terjedő gonosz szokásnak gát nem vettetik, félek, hogy ma-holnap, 

édes barátom, oly helyzetbe jutunk, miszerint örülni fogunk, ha ezen 

czivil házasságban élőket minden lelkészi stóla nélkül is összeadhatjuk, 

nem hogy tőlük még ezenfelül ama másikat is követeljük, sőt nem-

csak elengedjük eme járandóságot, hanem még más tőlünk telhető 

szívességet is készek leszünk ezen szóban levő czivil házasságban élők 

iránt tanúsítani, csakhogy őket megtéríthessük, és ama híveinknek 

botrányt okozó vétkes kötelék alul őket fölszabadíthassuk. 

De szakítsuk végét a vitának, mely úgysem vezet czélhoz, küld 

el az ügyiratokat Kleofás barátunknak, e czélra utóbbi hosszú szép le-

veledet is ide csatolom, te is, mi is egy kissé felvagyunk hevülve a 

a tüzes vita folytán, ő majd szokott phlegmájával átfogja az ügyet ta-

nulmányozni, és a te optimistikus nézeteidet lefogja rombolni, előre is 

tudjuk, hogy az ő véleménye ellened, és a mi nézetünk mellett fog 

harczolni. Addig is legyen köztünk szent a béke, és igy szeresd azokat, 

kik téged viszont szeretnek. Erre kér 

őszinte barátod 

Pongrácz. 

VI. 
S z u n y o g f a l v a , 1885. október hó . . . 

Kedves barátom Kleofás! 

Itt küldök egy csomag iratot, ha átolvastad, látni fogod, mi czélból 

juttatom én azokat el hozzád. Szervácz s Pongrácz akaratából, de az 

enyémből is sétálnak azok sebes postán át hozzád, mint közakarattal 

választott bíróhoz. A többit végezd magad el uti spiritus dictabit tibi. 

Mitte sapientem, et nil et dixeris. — Ez az egész informatiom, 

melyet adhatok ez ügyben, és ráadásul még baráti jóindulatom, melyért 

cserébe birja régi időtől fogva a tiedet 

szerető barátod 

Bonifác z. 
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VII. 

D a r á z s i , 1885. nov. hó . . . 

Kedves barátovi Bonifácz! 

Nagy örömet szereztél nekem, ugy Szervácz s Pongrácz barátaim 

is ama szives barátságtok s bizalmatok által, hogy a köztetek fenn-

forgó s mindkét részről nagy tűzzel s érdekkel vitatott congruahs par-

kőr ügyben engem állítotok fel döntő birónak, de még nagyobb köszö-

nettel tartozom azért is, hogy igy alkalmat nyújtottatok nekem is eme 

szép Írásbeli harcznak elolvasása által — őszintén bevallom — e teren 

meddő ismereteimet gyarapithatni. Hála Istennek, nekem is oly java-

dalmam van, mint Szervácz s Pongrácznak, a kegyúri mag- és pénz-

tárból nyerem én is dotatiomat, és mióta okkupácziónak általad nevezett, 

de általam fényesen sikerült jeles dissertationak elismert jeles munkála-

todat áttanulmányoztam, nem tudok az isteni gondviselésnek elegendő 

hálát adni azon kegyelmeért, hogy ilyen, és nem párbéres parochia 

jutott számomra is ki. 

Van azonban nekem is panaszom ellened, hanem ez nobilis natúrae, 

az t. i., hogy midőn három sorból álló rövid leveledet a reggeli pos-

táról elhozattam, és az ezekhez csatolt iratoknak olvasásához hozza 

fogtam, az ebéd és vacsorát egy pár perez alatt bevégeztem, olyany-

nyira érdekelt a vitatkozás, melyet újra kezembe véve olvasgattam, es 

tanulmányoztam; de ez még a legnagyobb baj nem lett volna, hanem 

ennél sulyosb volt az reám nézve, hogy estve s még éjjel is olvasgat-

tam azt, ugy hogy csak reggel négy órakor feküdtem le nyugágyamba, 

mert lehetetlen volt az érdekes iratnak olvasását félbeszakitani ; sze-

rencse volt reám nézve, hogy ama napon semmiféle egyházi ténykedé-

sem nem volt, és az iskolában is szünnap levén, nem kellett hitoktatás 

végett lakásomból eltávozni. — De még most következik a legnagyobb 

haj, az t. i., hogy az iratok átolvasása olyannyira felizgatott, miszerint 

hat órakor álom nélkül keltem fel nyugágyamból, és ezen izgatottság 

még másnapon is elvette étvágyamat, mert ismét az olvasásból mentém 

nem testemnek, hanem lelkemnek értekezéseitekből a táplálékot. 

Harmadnap — midőn már az izgatottság egy kissé szűnő félben 

volt — ujolag kezembe vettem az iratokat, és áttanulmányozása után 

következő szavakban irtam le az e tárgyban hozott Ítéletet: „Bonifácz 

a két ellenfél által vivott harezban fényes győzelmet aratott, indokaival 

kiforgatta az ellenfélt positiójából, és igy neki itéli a választott biró az 

igazság pálma ágát." 
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Nem találom szükségesnek ezen ítéletnek indokait újra fölsorolni, 

mert azokat leveleid tartalmazzák. Nékem is erős a hitem, és remé-

nyem van az iránt, hogy eme kérdést nem a kormány, hanem a püs-

pöki kar fogja legczélszerübben megoldhatni, azért a clerus ebbe he-

lyezze bizalmát, és legyen arról meggyőződve, hogy e kérdés az alsó 

clerus javára cum Episcopatu igen, sine illo óhajtott eredményű meg-

oldást alig fog nyerhetni. Magam sem helyezek ugyan nagy súlyt a 

képviselők választása alkalmával gyakorolható politikai jogokra, de a 

clerusnak még e téren is óhajtanám függetlenségét megóvni a kormány 

ellenében, mely ha csakugyan eme kérdés fölvetésében nem a clerus-

nak állapotán segíteni, hanem ennek szabadságát tervezé ama kortes 

csapda által korlátozni, illetőleg a clerusnak közreműködését a püs-

pöki kar, és más javadalmasok rovására magának megnyerni, a clerus 

okulva a külföldön már észlelt szomorú példákon minden habozás nél-

kül fogja tudni, hogy mit kell tennie. 

Nem osztom ugyan egészen ama vérmes reményeidet, melyeknek va-

lósulását leveleidben a magyar kormány jó akaratától oly biztosan várod, de 

ama pessimista nézeteket sem fogadhatom el, melyekkel ellenfeleid le-

velei telvék. Magam is tehát leghelyesebbnek látom e tárgyra nézve 

bevárni az eseményeket, és ezek minőségéhez alkalmazhatjuk jövőre 

teendőinket. Egyébiránt azt hiszem, hogy stolaris javaslatod legczélsze-

rübb módozatok egyike lesz, mely e kérdés megoldását elősegiteni fogja. 

Épen midőn e levelet irom, kapom a „Magyar Allam"-nak okt. 31. számát, 

és ebben dr. Samassa József egri érsek urnák okt. 27. a nyugdij-intézet 

ügyében tanácskozmányra Egerben összegyűlt papságához intézett apostoli 

szózatát, melyet a szerkesztő az abban foglalt magasztos elvek s esz-

mék miatt igen helyesen epochalis allocutionak nevezett. Félre tettem 

tehát e levelet s eme érseki nyilatkozat olvasásához fogtam, mely rop-

pant nagy örömmel tölté el szivemet nem csak azért, mert egyházi s 

vallási szempontból hazánknak mostani viszonyait nagyon érthetőleg 

tárgyalja abban az érsek, hanem különösen azért is, mert a szóban levő 

congrualis ügyre is kiterjeszkedik, mely főpásztori szózat — minthogy 

e részben első hivatalos nyilatkozat, mely e tárgyra nézve a püspökök 

részéről megjelent már azért is nagyfontosságunak jelezhető, mert — 

bátran olyannak vehetjük azt, mely a magyarországi püspöki karnak ez 

ügyben elfoglalt álláspontját tolmácsolja előttünk. 

Ha ezen erélyes s eszélyes főpásztqri tuba stentoria sem képes 

volna az ál-liberálizmus maszlagos elveivel megmételyezett korunkat 

ama veszélyes lejtőni rohamos haladástól visszatartani, mely nemcsak 

az egyházat, hanem hazánkkal együtt a trónt is veszélyezteti, akkor 

oda van minden reményünk, maholnap nem csak itt nálunk, hanem 
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mivel a külföld is hasonbajban szenved, egész Európában a sem Istent, 

sem más tekintélyt nem ismerő anarchisták, communárdok, petroleurek, 

socialisták, social-demokraták, és más hasonszellemü mokrák fognak 

mindent felforgatni, és összerombolni. 

Bocsáss meg e kitérésért, nem politizálni, hanem a szóban levő 

congrua ügyet akarom még röviden érinteni, és e czélból Pongracz s 

Szervácz barátaim részére fentebb hozott arbiteri Ítéletem támogatásául 

egész terjedelmében ide leirom ama érseki allocutiot, melynek szö-

vege következő : 

„Mióta e helyről a maihoz hasonló alkalomból hozzátok szólottam, 

— miért titkolnám? — el nem oszolhattak aggályaim; mert az egyház 

a kor szellemének általános irányzata miatt folyton soknemü súlyos 

bajok- s akadályokkal küzdeni kénytelen. 

Minden komoly szemlélő előtt tisztán áll, hogy e kor nemzedé-

kénél a vallás igaz jelentőségének tudata kihalt. Nem érzik át, hogy 

mind a jelen, mind a jövő bajai ellen egyedüli gát csak a vallás lehet; 

s a társadalom üdvének igazi alkotó s fenntartó tényezőit fel nem is-

merve, azt sem látják be, hogy napjaink viharai s a jövő veszélyei 

épen azok elhanyagolásából törnek elő. 

Igaz, vannak elegen, kik a vallás felől elismeréssel szólnak, az 

evangéliumi tanok szépségét, ősi templomaink csodálatra ragadó titok-

teljes építészetének fönségét, s az istenitisztelet méltóságát, melyben 

olykor önként ők is részt vesznek, felmagasztalják, — de evvel vége ; 

ugy hiszik, eleget tettek, s ezentúl nincs több kötelem. Feledik, hogy 

a katholiczizmus nem puszta elvont elméletek foglalata; szellemének 

telje nem a föllengző lélek hevületei-, vagy bármi fényesen felvillanó 

eszméiben, nem a meghatott kedély egyes felbuzdulásaiban nyilatkozik; 

feledik, hogy a katholiczizmus meghatározott gyakorlati kötelességek 

vallása. Ám mind ennek tudata kiveszve; s igy harapódzik el mind-

inkább élet- és gyakorlatban a vallás megdöbbentő elhanyagolása. 

A társadalmat ma már nem is valamely különös tévely, vagy ra-

jongási láz, nem egyes kinyilatkoztatott igazságok tagadása, nem vala-

mely uj kába tan féktelenkedése rontja és pusztítja; de egy általánossá 

lett, mindent elborító közöny jól kiszámított rendszere, mely minden 

képzettségi fokhoz alkalmazkodni tud, s minden elmét áramlatába kap. 

Á vallás tiszteletének kialvásával pedig szükségkép megrendül a 

tekintély és erkölcsök tiszteletének nagy elvi alapja is. Századok hosszú 

tapasztalata mutatta meg, hogy a tekintély és erkölcsök szilárdsága a 

vallás tiszteletén nyugszik; ennek fogytával azok is hanyatlanak, kihal-

tával végleg elenyésznek. És akkor beáll a vonagló társadalom halál-

tusája. Mert a társadalmat hatályosabban, mint a fegyver és törvények 
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hatalma, védi a vallás tisztelete ; szentesítve a tekintélyt, oltalmazva az 

erkölcsiséget. 

S vájjon hát a társadalmi szervezet alapját a vallásban keresik ? 

Megvan némelyeknél a hajlam, de felülkerekedik a vallásellenes 

áramlat s tért hódit a tekintély engesztelhetlen ellenének, a tiszta ész-

nek uralma. Rendszer alakul, s keretében megszülemlenek: törvény-

hozás hitszellem nélkül, becsület vallás nélkül, erkölcs dogma nélkül, 

philantropia szeretet nélkül s a kinyilatkoztatás ellen törő bölcselet. A 

tudomány tulteszi magát a hiten, az oktatás mellőzi a vallásos nevelést. 

Pedig minden kornak tapasztalata czáfolhatlanul és fönnen bizo-

nyítja, hogy az emberi tudomány magában a jó és boldog életnek 

nem mindig záloga és előföltétele; hogy a legkiválóbb szellemi tulaj-

donok, a legfényesebb műveltség, a legelvetemültebb erkölcsökkel igen 

gyakran jól megfér. Szomorú bizonyságot hagyott ránk a mult, a jelen-

nek példái szembeszökőn erősitik azt. 

Az oktatás, az összes szellemi élet eme forrása, mely az elmét 

gazdagitja, fegyelmezi, az észnek irányt ad, az érzelmeket szabályozza, 

az ítéletet élesíti, mely az egész lélekre mintegy uj képet nyom, a 

vallás befolyása alól erőszakkal elvonatik. 

És miért ? 

Mert ugy tartják, hogy az ész egyedül minden igazságnak kútfeje, 

tanitója s mértéke, melyhez magukat a történeti tényeket is szabni kell. 

Innét indulnak ki azután az egyház ellen forralt sok irányú és 

alakú támadások is. Majd a folyóiratok és hírlapok terén kelnek ro-

hamra; majd a történeti adatokból kovácsolják össze fegyvereiket. Meg-

hamisítják a tényeket, kiszakítják okaik lánczolatából, hol tiszta fényök-

ben világlanak; önkényes magyarázattal elferdítik, elcsavarják, hogy 

végre is mintegy a jogosság látszatával jónak mondhassák, mi rosz, és 

rosznak, mi jó. 

Czélzatos eljárásukban nem kis segélyökre van egy bizonyos .böl-

cselet. Némelyek ugyanis a bölcsészet szine alatt jámbor arczczal, ékes 

ajakkal némi kegyeletet hangoztatnak még Isten iránt, s még inkább 

az emberek iránt. Virágok leplezik sima szavokat,*— és szavokban ölő 

méreg. Hisz vallást akarnak ők is, a természeti vallást, alattomosan 

mellőzve az isteni kinyilatkoztatást, vagy épen követelve nyíltan is a 

bölcsészet kizárólagos jogát. 

Mondják, vannak sokan és pedig fennkölt, tudományos, előkelő 

szellemek, kiknek a hittel szükségkép szakitaniok kell s minden 

positiv vallás félretételével egyedül a tiszta észnek hódolniok. Más-

részről pedig mondják, oft a bölcsészet, a tiszta észből levont em-

beri tanaival, mely az ily kétségbeesett, vagy kiválóbb szellemeknek 
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biztos menhelyet és révpartot nyújt, hol csak ugy, mintha az egyház 

hajójában eveztek volna, föllelik földi nyugalmukat, sőt örök békéjüket 

is Istennel. 

De az a bölcselet, melyet Krisztusról mélyen hallgatva, ekképen 

hirdetnek, jól-roszul csak az evangelium foszlányaival takaródzik. Am 

ha még Krisztus előtt hangoztatják, melylyel oly nagyra vannak, Isten-

ről, a lélek halhatatlanságáról és kötelességeiről szóló tanukat, talan 

Platónál és Tulliusnál is dicsőbbeknek ismernők őket el. De im, mit 

ön eszük vívmányául fitogtatnak, mind az egyháztól szerezték e l ; s még 

azt sem vallják őszintén, azt sem csonkittatlanul. Jól mondja az ily 

bölcselőkről már Tertullián: „Ha a dicsőség és ékesszólás eme hajhá-

szó! szent iratainkban valami nekik valóra bukkannak, különczködésok 

érdeke szerint nyomban felkapva elsajátitják; szenvelgik az igazságot 

és szenvelegve megrontják; a bizonyost kételybe vonják; az igazat ha-

missal keverik: emez ékszereinkből csalnak ki álfényt bölcselmök csil-

logtatására; s az egy egyenes útból sok tekervényes, tévesztő ösvényt 

nyitnak." 

Különben a stoicismus, platonismus és dialektismus töredékeiből 

összeszerkesztett eme kereszténység hivei meggondolták-e, hogy épen 

maga az ész, melyet vezérfényül követnek, természeténél fogva elle-

nökre szól. Mert felismerni a határt, ameddig utja visz, ^ s megállani 

a korlátnál, melyen tulmennie hatalma nincs: ez az ész józan haszna-

lata- és haladásának feltétlen törvénye. 

Hogy az emberi tudomány a kinyilatkoztatás fénye nélkül is sokra 

haladhat, nem meglepő, és nem lehet szavunk el lep. De a bölcselet 

öly önálló rendszere, mely a természetfeletti renddel minden kapcsola-

tot megszakit, mely az isteni vallás magas bölcsészetéhez fel nem emel, 

mely Istennek e földön megjelenését merő lehetetlenségül állitja fel, — 

lehet e rendszer bárminő, — az sem nem keresztényi, sem nem böl-

cseleti. Igazán és szépen mondja idevágólag az aquinói Szent: „A hit 

ugyan nincs az emberi természetben, de az ember természetében van, 

hogy az ész a belső sugalmaknak s az igazság külső hirdetésének 

ellene ne szegüljön; s ennyiben a hitetlenség természetellenes." 

S tévedések pedig annál súlyosabbak, mert a keresztény hit éltető 

és boldogító szellemének kizárására és visszafojtására czélzanak ; pedig 

űzzék ki azt, és az emberi igazság és jog tiszta fogalma is elhomályo-

sul, s eltűnnek az emberiség ama közös alapelvei, melyekbe nagy hajó-

töréseinél mentő horgonyát megvethetné. 

Hiu önámitás pedig, hogy ama világnézet csak azok kiváltsága, 

kiket a közönségesnél magasabb műveltségűk a tömeg fölé helyez^ 

Liktői tehát, mert a társadalmi rend biztonságában saját jólétük és elő-

3 
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kelő állásuk érdekelve van, soha félni nem lehet. De hát vájjon azon 

emberek, kik a társadalmi zavarok és lázadások főszitói, készültségöket 

nem ama fensőbb tanulmányokból meriték-e, s nem épen ebben rejlik-e 

végzetes hatalmuk ?! Végre is példájok után indul a nép, mely a fel-

sőbb osztályok erkölcseit oly könnyen magába veszi; s a felbolygatott 

tömegek szakitva a vallással s a legképtelenebb és legvészesebb bujto-

gatásokra is készséggel hajolva, feltüzelt vágyaikkal aztán csak egy 

czélt ismernek: élvezni a föld javait. 

S azért, ha városi s részben már falusi népünknél is az ősi erköl-

csök megpusztulását, a napról-napra fokozódó romlottságot kell látnunk, 

kérdés lehet-e : kikre hárul a felelősség ? Látja a nép, hogy a müveit, 

vagyonos osztálynak nem kell a templom, nem kell a vallási élet, és 

nem kell neki sem; látja azoktól elhanyagolva a szentségeket, elhagyva 

az Ur asztalát, csoda-e, ha a vallás üdvös kötelékét ő is lerázza ; s éj-

napi gondja a földi élvek megszerzése lesz ? Az Ur napjának megtar-

tását, a sürü példák nyomán elavult szokásnak veszi; s az isteni pa-

rancs teljes feledésbe megy. Vasárnapokon nagyobb városainkban a 

hétköznapi dolog foly, nyitvák a műhelyek, köznapi munkazaj a köz-

tereken. S vájjon a mindegyre terjedő ünneptörés a vallásnak nem nyilt 

megtagadása-e, melyet isten igazsága méltán suĵ  ? A nép féket nem 

ismer, s minél távolabb fordul el — vesztére — az isteni fénytől, ke-

gyelemtől és jóságtól, szilajabban dobja el az egyház üdvös fegyelmét; 

annál izgatottabb hévvel tör oda, hogy a müveit osztályok példájára 

mohón szerezze a vagyont, amazok a birásban telhetetlenek; emezek 

— szegénységben még — fenyegetőleg áhitnak, mint nevezik, öröksé-

gökre, hogy gyötrő élvszomjukat e zsákmánynyal elégítsék ki. És mindez 

méltó büntetésül azoknak, kik maguknak vallás nélkül a szabadosságot 

tartva meg, a vallást, szigorú parancsaival, előkelő, negédes kicsinylés-

sel a népre utalják. Ki szelet vet, vihart arat. 

Végzetes helyzet. S valóban volt-e valaha korszak, melyben ily 

heves lett volna a szellemek forrongása, ily éles a fennálló rend elleni 

türelmetlenkedés, ily általános az egyéni és közelégületlenség, ily izzó 

a népek és nemzetek ellenséges gyűlölködése, s a jövő ily sötét aggá-

lyok- s balsejtelmekkel zaklatta volna a lelkeket. A baj az elmék, a 

szellemek mélyébe ette magát; eredete oly világos, okai oly ismerete-

sek ; és mégis mily vakság! Az égető veszélyek egyedüli óvszerét a 

csalékony észnél keresik, melynek megbizhatlanságát s tévedéseit pedig 

annyi példa mutatta ki. 

A baj valódi gyökere ott rejlik, hogy az Üdvözítő szeretete a 

szivekben kihűlt. S a nemzetek, mert a szeretetben nincsenek Istennel, 

törekvéseikben egyre lázadóbbak Isten elle ilhagy1 
élet forra-
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sát, mind mélyebbre sülyednek az élet kevélységének a test és szemek 

kívánságának, az ősi romlottságnak, vagyis az önimádás-, a féktelen hírvágy-

nak lejtőjén. Innét az egy haza fiainak irigykedő egyenetlenkedése ; innét az 

egyesek és osztályok gyászos belharcza, s ebből a társadalom végveszélye. 

A szabadulásra nincs csak egy ut, az, melyen az elbukott embe-

riség a romlás örvényéből egyszer már dicsőén kiragadtatott: a meg-

váltó Jézus szeretete. Ez emelte fel újra a tévelygő emberiség szivét 

Istenhez, a minden jónak kútfejéhez, ez forrasztá egybe a sziveket 

Istennel s a testvéri szeretet tüzével egymás közt Istenben. 

Az emberi sziv és lélek természetének beható vizsgálása teljesen 

meggyőz, hogy népek és egyesek összes életkérdései a szeretetben 

találnak megoldást. Minden emberi cselekedet rugója a szeretet; egyé-

nek és társadalmak sorsa és üdve ezen fordul meg. Nincs az életben 

botlás, tévedés, nincs romlottság, mely nem a szeretet rendjének meg-

zavarásában lelné okát. Mi a csillagok rendszerében a vonzerő törvénye, 

az az erkölcsi világban a szeretet rendje. E rendet megzavarta az em-

beri nem, midőn elpártolt Teremtőjétől. Szeretetre született az ember, 

s ez érzelem szivéből kiolthatatlan. Ha Istent, mint léte- és összes törek-

véseinek köz- és gyupontját nem szereti, szeretetének szükségkép e köz-

ponton kivül keres tárgyakat; ha szeretetével az égiekhez nem emel-

kedik, leszáll a mulandókhoz, s ahová minden zabolátlanság vezet, 

hanyathomlok rohan vesztébe. 

Hogy a természeti rendben, elvontan, s a kinyilatkoztatás világa 

nélkül, Isten szeretete lehetséges-e ? nem kutatom, még kevésbbé taga-

dom. De a századok nyújtotta tapasztalatok alapján bátran állítom, hogy 

a valódi Isten-szeretettel, mint kizárólag sajátjával, a keresztény hit 

ajándékozta meg a világot. 

A pogányság nem a valódi Isten-szeretet vallása, sőt ennek épen 

ellentéte volt. Az önszeretet s a teremtmények szeretetének élő kinyo-

mata. Aljas érzéki szeretetének tárgyait emelte Istenné, Istent azokká 

alacsonyította. „Minden isten volt, kivéve Istent" jól jegyzi meg Bos-

suet. Szent élet és erkölcsi tökély a pogányságban azért nem is volt 

lehető. Benne a szeretet, elfordulva Istentől, két irányba csapott. Az 

ember ugyanis, ha igaz szeretet nem fűzi Istenhez, vagy föllengve üres 

elvontságokban révedez, mig a gőg tetőpontjára jut és önmagát imádja 

istenül, vagy a földiekhez húzódik szive, s akkor érzéki szenvedélyei 

mind mélyebbre sodorják. Hogy valóban ez volt a pogányság utja, a 

történelem tanúsítja. Földhöz tapadtan, csak gőgje s érzékisége kielé-

gítésének eszközei után hajhászott; csak a vagyonszerzés fékezetlen 

vágya tüzelte, s evvel bemerült az anyagiság összes iszonyaiba, melyek-

nek nagy halmazából állt a pogány világ. 
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E mély sülyedtségből az emberiség csak érzelemvilága teljes átala-

kításával volt kiragadható. Érzelmeinek uj irány, uj tartalom kellett. 

S mivel minden érzelem gyupontja a szeretet, ennek indoka és termé-

szete volt megújítandó. E csoda a Megváltó müve, ki határtalan sze-

retete- s kegyességével a sziveket viszont szeretetre gyulasztá; s ebben 

rejlik minden szentség titka. „A két várost a két szeretet alkotja, 

mondja sz. Ágoston; Jeruzsálemet Isten szeretete, Babylont a világ 

szeretete. Kérdezze ki-ki magától: mit szeret, s tudni fogja, melyik 

városból való. 

Főszüksége van e szeretetre napjainknak is, midőn a tévelyek 

annyi törvénye zug s rájok a vészek, csapások annyi örvénye szakad. 

Az emberiség igazi jótevői egyedül azok, kik e szent szeretet felgyu-

lasztásának áldozzák életöket. Ez a mi föladatunk is, szeretett Testvé-

reim, melynek csak a keresztény hit terjesztésével felelünk meg. A 

szeretet ugyanis, amelyről szólok, nem más, mint a Megváltó végtelen 

szeretetének visszalángolása szivünkben. Egyedül az tehát e szeretetnek 

igazi apostola, ki Krisztus hitének mennél odaadóbban s bensőbben 

megnyeri a lelkeket. 

Munkára azért szeretett testvéreim, hogy minél sötétebb az egy-

ház ellen dühöngő vihar, minél lázasabb a megbontás munkája, annál 

fényesebben ragyogjon a hit, szilárdabban álljon a kereszt. Ez legyen 

minden törekvéstek czélja. Ott az iskola, a kisdedek, az egyház és val-

lás jövőjének e reményei, kik férfikorukban olyan keresztények lesznek, 

minőkké neveltük; ott a szószék, a gyóntatószék, ott a hasznos nép-

iratok, a látogatások és véletlen találkozások annyi kedvező alkalma. 

Kezetekben ezer mód, hogy Krisztus szeretetétől áthatva, hitét minden-

nél többre becsülje a nép, s megvédésére megragadja azon eszközö-

ket is, melyeket az alkotmányos rendszer nyújt. Alkotmányos életben 

a vallás igazait az ellentörekvésekkel szemben alig is vívhatja ki más, 

mint maga a nép, ha törvényadta jogát derekasan s becsülettel latba veti. 

A hit védelme a világ üdvének biztosítása. Szabadság, dicsőség, 

népboldogság mind a hiten fordul meg, mely az élet tanítómestere, az 

üdv kalauza, minden rosznak ostora, minden erénynek termékeny 

szülőanyja, s azért minden fájdalomnak orvosság, minden elmének 

vezérfény. 

Mivel pedig, még a jobb lelkeknél is, a hitet mi sem ingathatja 

meg vészesebben, mint a rosz irányú könyvek és hírlapok olvasása, a 

kétes vagy épen semmi hitiiekkel való vigyázatlan barátkozás; minde-

nek fölött ezektől óvjátok híveiteket. De a veszélyes társaságok kerü-

lésére intve és serkentve, a társadalmi kötelékek meglazitásától, szét-

tépésetől óvakodjatok, sőt inkább megszilárdításukon fáradozzatok. A 
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valláskülönbség az örök igazság szabálya alól soha fel nem oldhat; s 

nincs oly tévelygő, nincs oly gonosz, ki igényt ne tarthatna szerete-

tünkre annak nevében, aki törvényül adta: „Szeressétek ellenségeite-

ket, jót tegyetek azokkal, kik titeket gyűlölnek." 

De hogy fönséges hivatástokat sikeresen betölthessétek, a Krisztus 

iránti szeretetnek, melyet hirdettek, önszivetekben kell fönnen lobognia. 

A szeretet képe a tüz. Amint ez a közelébe eső tárgyakat fénynyel s 

melegséggel árasztja el, ugy a sziv mélyéből kitörő szeretet nem hagy-

hatja hidegen, ki körében él. A ti szivetek lángoljon tehát előbb az 

Üdvözitő szeretetétől, ha a szivekben annak tüzét felgyújtani és lobo-

gásban tartani kívánjátok. E szeretet megőrzi, fenntartja bennetek az 

egyháziasság szellemét, s híveitek hithüsége, igazi erényességének ennél 

hatalmasabb éltetője nincs. Minél komolyabb a méltóság, tántorithatla-

nabb a szilárdság, feddhetlenebb a szentség a pap életében: a vallás 

iránt annál élénkebb a tisztelet, a szent hivatal vezetésében annál sike-

resb a gond, a szolgálat- és áldozatkészségben annál buzgóbb a serény-

kedés, a papság iránt annál bensőbb a ragaszkodás. 

De megvan még ennek más nagybecsű előnye is. E szeretet 

visszatart ama félszeg 'gondolkozásuak szövetségétől, kik a hamis és 

veszélyes elvek végső következményeitől ugyan visszariadnak, de ez 

elveket mégis dédelgetik; s kik mivel az igazságot teljes egészében 

el nem fogadják, de egészben elvetni sem merik; az egyház tanát is 

ugy magyarázgatják, hogy öneszméikkel összhangba hozhassák. Veszé-

lyes félszegség, mely könnyen megejti az óvatlanokat, s a szellemek 

egységének lassú alattomos megbontásával gyöngiti a katholiczizmus 

erejét s gyarapítja ellenségeit. Ez irányzat hivei legalább is eszélytelen-

ségnek bélyegzik, hogy az egyház tanát leplezetlenül egész teljében 

hirdetitek, s időszerűtlennek mondják eme föllépésteket. De hát eszély-

telen, időszerütlen-e az igazság csak azért, mert sokaknak visszatetsző s az 

elfogultaknak kényelmetlen, feszélyező lehet ? s nem inkább annál eszélye-
Sehb, időszerübb-e az, minél megrögzöttebb és súlyosabb a rosz, mely 

ellen küzdelemre száll. — Akkor mi sem képzelhető eszélytelenebb, 

időszerűtlenebb, mint az evangelium hirdetése oly időben, midőn min-

den nemzet vallásait, törvényeit, szokásait s erkölcseit ellenségesen 

szembe találta magával. Tudom, az igazság e hajthatlan védelmeért 

elismerés, méltánylás helyett, csak keseritések, szemrehányások várnak 

ránk; de hisz, ki az igazságot meghozta a világnak, tanítványainak a 
Vllag gyűlöletét jövendölte meg osztályrészükül. 

Távol legyen azonban tőlünk, kiket Isten kikutathatlan végzése e 

oehéz napokra tartott fel, a csalárdság-, ócsárló bántalmak s bármi más 

emberi támadásokkal szemben minden csüggedés; nem vagyunk ön 
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erőnkre, vagy inkább gyöngeségünkre hagyatva; a mi ügyünk Krisz-

tusé, a mi erőnk Krisztus; nélküle tehetetlenek vagyunk, vele mindent 

tehetünk. 

Krisztus szeretete megadja azon fönséges lélekerőt, mely minden 

erénynek biztos paizsa, mely örökös harczban áll a bűnnel, munkában 

fáradhatatlan, veszélyekben győzhetetlen, rideg a gyönyörökkel, edzett 

a csábingerekkel szemben, nem rabja a pénznek, nem szolgája a fös-

vény kapzsiságnak, mely életerejét metszi el minden erénynek. Hol a 

kincsvágy hatalomra kap, megtört a szilárdság. Nem tudjuk-e, hányszor 

fordult már a koczka ugy, hogy a győztes sereg diadalmámorában a 

zsákmányra, konczra vetve magát, megvert ellenének evvel önmaga 

nyitotta a győzelmi tért?! 

Ha volt idő, midőn szent hivatásunk bátor, törhetlen erélyt kivánt 

tőlünk, ugy a mai az. A korszellem fönhéjázása- s konokságában az 

elmék megszéditésére nem hagyja felhasználatlanul az édesgetések csáb-

eszközét sem ; ugy hogy az annyiféle támadás- és cselfogások közt, me-

lyekkel ellenséges indulatukat leplezik, valóban nehéz tántoritatlanul 

megállani, a lélek egyensúlyát megőrzeni, s bele nem veszni a rosz ta-

nácsok és bujtogatások elsodró áradatába. 

Egyebeket mellőzve, csak ama két mozzanatra mutatok, me-

lyeknek álnokul kiszámított czélja a papság körében egyenetlensé-

get szítani s az üdvös egyetértést feldúlni, meglazítani. 

Széltében hirdetik sokan, hogy a püspöki kar a lelkészkedő 

papság anyagi helyzetével mit sem gondol, de rendeletei- és pa-

rancsaival annál súlyosabb igába veri; más felől pedig a papságot 

nagyobb szabadság, dúsabb javadalmazás reményével altatják s ke-

csegtetik. — Régi, jól ismert szavak; ott hangzottak el a hegy-

ormon Krisztushoz: „Mindezeket neked adom, szólt—Üdvözítőnkhöz 

a csábító, — ha leborulva imádasz engem." — Hízelegnek, hogy 

uralkodjanak. 

De Magyarország tiszteletre méltó papsága, melynek soraiban 

annyi ész, annyi jámborság, annyi tudomány, oly egyházias szel-

lem s főbbjei iránt oly odaadó hűség ragyog, fennkölt érzületével 

visszautasítja azokat: — szivében égnek Krisztus igéi: „Az én 

igám édes, s az én terhem könnyű" ; és jól tudja, hogy az egy-

ház, habár „félelmetes, mint a táborok jól rendezett serege",, ha-

talmát békésen ki nem fejtheti, ha önmaga megbontja harczi 
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sorait; s hogy katonái fegyelmének meglazultával ereje, dicsősége 

odavész. A fegyelem mintegy az egyház szellemének kiáradása, 

melylyel híveinek lépteit vezeti s kormányozza; s azért a jó rend 

biztonságára mi sem hat ugy ki, mint a fegyelem épsége s szi-

lárdsága. Felismerni ezt — bölcseség, megtenni — erő ; felis-

merni és megtenni — az erénynek telje és tökélye. 

Ami pedig az anyagi előnyök ígérgetését illeti, az édesgető 

szó tőrbe ne csaljon. Nézzetek szét. Más nemzetek példái elég 

gyanúsak s kevéssé bátoritók. A tapasztalás megmutatta, hogy 

keserű volt a csalétek, hogy csak tetszetős ürügyöket kerestek az 

egyházjavak elkobzását czélzó terveik leplezésére; s hogy a 

hiszékenyek, kik önfeledten ujongva a biztatásoknak, pártot ütöttek 

egyházuk ellen, az egyházjavak közelfecsérlése után, az államtól 

nyert fizetésektől is csakhamar elesve, ott álltak rászedetten, nél-

külözések közt s majdnem végnyomorba taszítva. A hatalom ke-

zéből a dij, a szolgálatkészség bére volt; s ki akaratára nem 

hajolt, sanyaroghatott. S mivel ez üzelmekben mindenütt egy a 

szándék, egy a terv, egy az elbánás : hol az, ki mindenben ve-

szélyt nem lát. 

Minthogy azonban soha oly egyház szilárdan nem állhat, mely 

nem önmagában birja ereje forrását s mások kegyelmére szorul, 

forrón óhajtottam mindig a lelkészkedő papság anyagi helyzetének 

jobbulását, s főpásztorságom idejétől erőmhöz és a szükséghez 

képest meg is tettem erre minden lehetőt. De fölösnek tartom 

előttetek a sok szót arra is, hogy Magyarország püspöki kara tel-

jesen szivén hordja papsága jólétét s földi boldogulásának is meg-

ragadja bármi eszközét; s mig az egyház törvénye s a lelkiisme-

ret tiltólag nem szól, sem munka, sem teher vissza nem riasztja 
o t t , hol a papság anyagi helyzete gondosságától vár enyhülést. 

Testvérei iránti őszinte szeretetének és jóindulatának záloga, hogy 

közelhatározása szerint a javadalmak javítását, hol erre szükség van, 

telhetőleg foganatba veszi; szemelőtt tartva sz. Ágoston szavait: „Ón-

ként adózzatok; nem azért, hogy az evangelium szolgái ne kérjenek, 

ne mondjam — kérni ne kényszerüljenek, mert talán kényszerű-

ségből sem kérnének ; de hogy hallgatásukkal el ne ítéljenek/ 
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Az ügy komolyan folyamatban van, s a sikerben bizni lehet; 

főleg azon előzékenység melleit, melylyel államfír fiaink részéről 

találkozunk, kikre a magyar egyház gazdag alapítványainak gon-

dozása is bizva van ; ők nemes elődeik nyomain járva s önnevök-

nek is tiszteletet szerezve, elismerésre méltó készséggel, tekinté-

lyök súlyával s bölcs tanácsaikkal, összhangban a püspöki karral 

buzgón közreműködnek arra, hogy az ügy, mint kell, egyetértő 

munkával nyerjen kedvező megoldást. A kérdést el nem ejtjük, 

kitartó gond a szerencsés egyetértés mellett halad az, amig, nem 

önmagunkért, de szűkölködő lestvéreinkért örvendve el nem mond-

juk : czélnál vagyunk. 

De legyen elég. 

Megjelöltem, szeretett Testvéreim, a jelen és jövő bajainak meg-

győződésem szerint egyedül hatályos óv- és gyógyszereit. Csak Jézus 

intelmével mondom még: ha valaha, most kell lennetek a föld savának, 

a világ világosságának. A föld sava lesztek pedig, orvosság az erkölcsi 

romlás ellen, ha életszentségtek megragadó példáján buzdul a nép, 

hogy dicsőítse az atyát, ki mennyekben van; és a világ világossága 

lesztek, az elméken borongó homály eloszlatására, ha az élet igéjét, 

melynek apostolai vagytok, „a lélek- és erőnek megmutatásában" hir-

detitek. Bátorság azért; nem emberi erőbe, de Jézus Krisztus hatalmába 

vetve bizodalmunkat, ki megígérte tanítványának, hogy velők lesz a 

a világ végezetéig. " 

Öröm vezette tollamat eme aranyszájú sz. Jánoshoz illő főpapi 

szózat leírásánál, reménylem Pongráczék is hason érzelemmel fogják 

azt olvasni, kiknek ezen ítéletet tartalmazó levelemet légy szives köz-

leni. Ha ők Arbiteri itélőszékem előtt elvesztették is ügyüket, ennek daczára 

velem együtt azon nyereményben is részesültek, hogy e szóban levő kérdés 

felvetésével alkalmat nyertek arra, hogy az általad eme párbér s congrua kér-

dés minden oldalról megvitatva és felvilágosítva lett. Isten támogassa 

ezentúl is ékes, néha ugyan itt ott elég éles tolladat, de az is igaz, 

hogy Pongráczék is jól meghegyezték ez ügyben toll-fegyverüket, de 

most már vége legyen a harcz s háborúnak az; Arbiter kimondá föleb-

bezést nem tiirő Ítéletét, és igy a régi axióma lép előtérbe: 

Locuto Cleofa, Causa finita. 

Perköltségbe mind a két felet elmarasztalom, ugy a birói honorá-

riumnak fejében azt várom és kérem tőletek, hogy jövőre is szeressé-

tek azt, ki titeket szinte szeret, ki nem más, mint a ti 
barátotok 

Alföldi Kleofás. 
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VIII. 
T ü s k é s , 1885. nov. hó . . . 

Kedves barátom Kleofásl 

Bonifácz megküldötte nekem ugy Szervácznak is a köztünk fenn-

forgó vitásügybeni véleményedet, mielőtt erre nézve részletesebben nyi-

latkoznék, közlöm veled Szervácznak tegnap érkezett levelét, melyben 

megjegyezvén azt, hogy a „Delpky oraculumnak« Ítéletét ő is megkapta 

de annak saját nézetét annál kevésbé vetheti alá, mert Kleofas áltálunk 

nem ruháztatott fel Arbiter hatalommal, csak véleményét kertuk ki ezt 

nem annyira a magunk, mint Bonifácz részére, és ily körülményék coz 

őt döntő bírónak, és igy véleményét is reánk nézve kötelezőnek annal 

kevésbé fogadhatjuk el, mivel mint levelében önmaga is elismeri e 

kérdést kellőleg eddig nem tanulmányozta, és igy ebben illetekes biro 

nem is lehet. 

De barátom, igy folytatja Szervácz levelét, oly okmánynak jutot-

tam tegnap birtokába, mely az ellenvélemény mellett harczolo barátain-

kat egészen tönkre teszi. Csalánfalván voltam tegnap, hol Lipót bará-

tunk névnapjára a kerületből többen összejöttek, a többi közt felmerült 

a vita alatti kérdés is, e tárgyra nézve megoszlottak a vélemenyek, de 

a mi nézetünk mellett küzdő háziúr felolvasta az épen ezen napon er-

kezett Magyar Államból Jakab Péternek egyik jeles tollú nagy katho-

ükus publicistánknak épen e tárgyat érintő vezérczikkét. Képzelheted, 

ha ennek szövegével most mindjárt megösmertetlek, — mert a haziur 

szives volt ama lapot használat végett rövid időre kölcsönözni — ama 

kiváló nagy örömemet, melylyel e jeles tollal irt vezérczikk szivemet 

ekölté; a szerkesztő igyekezett ugyan csillagjegyzetekben enyhíteni a 

kormány ellen intézett támadást, de az nem igen sikerült. 

De olvasd már magad is élvezettel eme gyönyörű czikket, mely 
ama lapban nov. 15-én megjelent: 

„Mindenkinek szabad politikai meggyőződésének lenni, csak a 

papnak nem; ha meggyőződését követi, s az ellenzékre szavaz: bevá-

dolják legmagasabb helyen, hogy a felforgató pártok táborába szegő-

dött; mintha a kormány maga nem ellenzékből került volna a kor-

mányra. Ha a pap állásához, hivatásához hűen, az egyházi érdekek 

mellett emel szót: reakczionárius, ultramontán ; ha elhagyott nyomoru-

ságában plébániája vagy iskolája számára támogatást kér : az államot 

felekezetlennek mondják, kinek sem joga, sem kötelessége kegyúri 

plébánosainak jobb ellátásáról gondoskodni. Ha a pap jogai védelme 

mellett szót emel: turbulens izgágának nevezik; röviden: a pap né 

legyen egyéb, mint a kormányhatalom uszályvivője, s olyan üllő-féle, 
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kit mindenki szabadon üthessen. Hasonló a helyzete a világi kath. elemnek 

is. A hazafiság kizárólagos privilégiummá lett egyetlen vallásfelekezet-

nél ; a legmagasabb állomások elnyerésére is ez a legfőbb kvalifikáczió. 

Hogy ez nincs jól, mindenki érzi, tudja; de miután rajta segi' 

teni nem tud, elhallgatja; bizalmas körben azonban ezen rendszeres 

elnyomatás feletti elkeseredésének nagyon is drasztikus módon ad kife-

jezést. A főpapságnak a mult időkben meggyökeredzett befolyását, nép-

szerűségét fokról-fokra aláássák, s fnig egyrészről hiveik radikálizmusá-

val rémítgetik, apróbb látszólagos engedményekkel szeretnék leköte-

lezni, óhajtván, hogy a főpapság híveiben keresse ellenségeit, s a kor-

mányban hü támaszát, mely czéljaira felhasználja, és a mikor kihasználta, 

akkor neki rontson, tudva, hogy azon erős falanx, mely az ellene inté-

zett támadásokat felfogta volna, elzüllött, s összetett kézzel fogja nézni 

azon harczot, melyet néhány közkatona nélküli vezér vivni fogna a 

hatalom egész apparátusa ellen. 

Minden vonalon megindul majd, vagy talán már meg is indult a 

támadás az egymással meghasonlott, önerejében nem bizakodó, szét-

züllött, számban erős, de egymás iránt bizalmatlankodó katholikusság 

ellen, mely keserű sorsnak néz eléje, ha nem lesz acies bene ordinata, 

hanem csak egyes tettrekész tagjaira támaszkodik, kik egymást nem 

ismerve küzdenek az iszonyú áramlat ellen leikök egész odaadásával, 

nem várva, nem remélve a jelentől semmit, egyedül a jövőben vetett 

erős hittel, hogy amit az erőszak elvett, azt visszanyerhetjük, csak jo-

gainkat önként fel ne adjuk. Ha-kilátásaink volnának, hogy a rajtunk 

ütött sérelmekre orvoslást találhatunk ; ha remélhetnék, hogy az a sok 

erőszak, konfiskáczió jóvátétetik: a gravamenek véget nem érő lajstro-

mával állanánk elő; igy azonban szegre akasztjuk, még pedig lelkünk 

egész mélységes fájdalmával, hogy mig az országban minden vallásfele-

kezetnek van egy oly nyilvános „fóruma", hol sérelmeit elpanaszolva 

azok orvoslását kérelmezheti: egyedül mi vagyunk azon kinos helyzet-

ben, hogy a mi sérelmeinknek nincs fóruma, nincs nyilvánossága, mely 

előtt feltárhatnék s orvoslást kérhetnénk. 

Nem tartom érdemnek, hogy évek előtt megjósoltuk, miszerint aZ 

időviszonyok oda fejlődnek, hogy a fő- és alpapság közt a szakadást 

létrehozni a kormány megkisérli, hogy mily formában és alakban: azt 

nem részleteztük, de a tényről magáról meg voltunk győződve. Szo-

morú elégtételünkül szolgál, hogy a nizus a felvetett congrua kérdésé-

vel tényleg bekövetkezett. 

A hatalom czélja volt a főpapságot azon dilemma elé állitanb 

hogy vagy belemenjen a kérdés tárgyalásába, vagy nem; de akármely1' 
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ket teszi, a hatalom reménye szerint mindig a rövidebbet húzza.*) Mert 

ha jövedelmének egy részét áldozatul is hozza: az érdem a minisztere, 

mint ki a segélyezést sürgette; ha nem, akkor is a kormány malmára 

hajtja a vizet, ki azzal menthetné magát az alpapság előtt, hogy „en 

belátom, miszerint anyagi helyzetetek javitást igényel, meg is tettem a 

kellő lépéseket, de a főpapság részvétlenségén minden jóakaratom hajó-

törést szenvedett."**) 

A tőr ügyesen van kivetve s a főpapság oly lejtőre jutott, melyen 

nincs megállás, az első lépést követi a második s azon fogja magat 

észrevenni, hogy az a perhorreskált helyes irányba terelt autonomia ***) 
a legbiztosabb védelem lett volna a hasonló megtámadtatások ellen: 

midőn azonban a veszély eminens, nem lehet, és nem szabad reknmi-

nálnunk, hanem a veszély nagyságához mért elhatározásra van szükség 
s Igyekeznünk kell a helyzet magaslatára emelkedve a helyes utat s 

irányt megtalálni, mely ezen zsákutczából kivezessen: nézetem szerint 

van kimenekülés, még pedig tisztességes, ha mindenki kötelességét 

megteszi, — miről jövő alkalommal. 

Az alpapság utasitsa el magától a gyanús czélu támogatás Ígére-

teit; a főpapság vigye keresztül, hogy a megüresedett javadalmak egy 

évi jövedelme ily alap alakítására fordittassék, azon alap növelesere 

önként jövedelmök bizonyos % ajánlják fel az összes jobb módú papok, 

oly módon, hogy azt ők kezeljék, a segélyezést ők állapítsák, határoz-

zák meg, szóval, hogy az főpapi alap legyen, mely felett a kizárólagos 

j Á Í T n e m akarjuk ily határozotton vádolni a kormányt de annyi bizonyos hogy a 
szakminiszter, midőn m. é. októberben, általunk többször említett p o z s o n y i beszédeben a 
Praeludiumot csinálta s miniszter létére »az egyházi vagyon aránytalan felosztásáról« beszélt 
e j°re elárulta, hogy mikép véli ő a szűkölködő papság helyzetét javíthatni. Annál inkább 
J l á g o s ez, minthogy a szakminiszter könnyüvériisége daczára is jól tudja, hogy a dehczi es 
állampénztárból a congrua javítására egyáltalán nem telik, a megnyomorított kath. valtosaia-
p o t Pedig ugyanő folyvást elégtelennek vallja, melyből a legszükségesebbekre sem telik. 

nem t ^ Z méltatlan játék kudarczot vallana minden igazságszerető ember előtt, ki 
sÜrgetéÜ'a p i gyerek s jól tudja, hogy a magyar püspöki kar nem várva semmiféle miniszter 
r n f , h r<%óta önként javitja a szűkölködő papság helyzetét; s van már egyházmegye, 

° S S z e s papsága maholnap teljesen felszabadul a párbér gondjai és kellemetlenségei alól. 
, . s van mar ej 

sürgetését, J L . S f f i V ^ ^ keUemeÜ< A 
isszes papsága maholnap teljesen a j k a l m a m legyen nem 

, . a m becses czikkedben, hogy a № ¿ o l k o d n a k ***) Ezt a passzust is m e g h a g y t a m becse s n a k 1S, ^ ugy f l 8 y I - b e n 
csak neked, igen t. barátom, hanem sok más v ági \ magyar p o j p o * ^ csodálatos 
mint te, az aLnomia tárgyában ^ ^ ^ ^ kath. autono^ai j e r - ^ ^ 
az orsz. kath. kongresszus többsége által megauap mindenestül ím > emlékezhetel, 
önmegtagadással elfogadta, ámbár az'olyan hogy ^ ^ Azonban jól e . ^ ^ 
selnők azt; oly sok okulást adott az azotalefolyt n K á l m á n 1 8 7 1 * « * b e r a l i s több-

hogy ki vágta be az autonomia útját! a »katn. parlamentunkne melynek 
interpellácziójával. Azóta még kevesebb - ^ ^ S e s s ü n k oly kath. t s z . István 
sége van, keresztülvihessünk s törvényeinkbe czrkkdyezh ^ autonómiánk s ^ ^ 
elfogadása több 1848-ki törvény m ó d o s i t á s á t igénym alatt, l e,, W m 6 D e k a . 
ideje óta s kiépitheijük azt igen szépen apostol U r M u gSZ érten a ^ 
megyei székhelyen kath. autonómiai gondnok es világi e t a é k n e kódoljanak, 
paczitáljunk másokat is, hogy e kényes tárgyban .e 
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rendelkezési jog őket illesse. A kormánynak azt át nem engedhetik; 

két hatóságnak egyszerre, egy időben a segélyre szorult nem lehet alá-

rendelve ; anomalia, hogy a főpapi adományokból azok részesülhessenek, 

kik esetleg engedetlenek püspökjök iránt. 

Jakab Péter. 

No kedves barátom, mit szólasz mind ehhez ? ugyanazon társaság-

ban értesültem arról is, hogy a Magyar Állam gróf Apponyi Albertnek 

s elveinek roppant nagy tisztelője lett, és a választások alkalmával dia-

dalutjait s szónoklatait nagy örömmel közié, és a clerusnak támogatá-

sát is kérte az általa ajánlott képviselő érdekében, ha ez ellen kor-

mánypárti, és nem függetlenségi elvű pályázott, röviden, a M. Állam a 

Tisza-kormány politikája ellen frontot csinált, és az ellenzéki párthoz 

szegődött át, a congrua kérdésében is, mint értesültem már többször 

lapjában erős támadást intézett Jrefort miniszter eljárása ellen. 

De tudom én előre ugy is azt, hogy te mit szólasz mindezekhez, 

de mit szólnak majd Bonifácz és Kleofás barátaink e lapnak veterán 

tisztelői, törzs előfizetői és dolgozó társai ahhoz, hogy most e lap meg-

változtatott irányával desavouálta őket e kérdésben is. Valószínűleg 

avval bosszulják meg magukat, hogy elpártolnak ők is ama laptól, mely 

régi elveit föladva, politikai irányát is megváltoztatta, mert ahhoz nincs 

reményem — ismerve SZÍVÓS és konok természetüket — hogy a lapnak 

eme uj politikájával megbarátkozhatnának, és eddigi elveiket, nézetüket 

és véleményüket alá rendeljék. Jakab Péter egészen ugy s akként 

beszél a párbér és congrua kérdésről, mintha csak te vagy én inspirál-

tuk volna őtet, ha nem a tőlünk messze eső Mármarosban, hanem itt 

közelében laknék czikkező, hajlandó volnék téged vagy Bonifáczot 

avval gyanúsítani, hogy te vagy ő árultad el neki leveleink tartalmát, 

hisz az általa indokolt vélemény ugyanaz, mit te, és én Bonifáczhoz irt 

levelünkben a párbér és congrua ügy rendezésében előtte kifejtettünk. 

Kedves barátom Pongrácz, nagyobb öröm nem érhetett minket 

ennél, hogy a M. Állam, ellenfeleinknek kedves közlönye is a mi vé-

leményünk mellett kardoskodik, örömömben arra határoztam el maga-

mat, hogy a jövő évnegyedtől fogva megrendelem én is e lapot, re-

ménylem te is fogod példámat követni, már csak azért is, hogy igy ha 

ellenfeleinket talán elvesztené ama lap előfizetői közül, bennünk nyer-

jen az némi kárpótlást. 

Bevallom azonban azt is őszintén, hogy noha Jakab Péternek jo-

gos panaszait, és a kormány elleni kifogásait én is aláírom, de az inter-

calaris jövedelemre vonatkozó javaslatát, melylyel ő az alsó clerus sor-

sán óhajt segíteni, azért sem fogadhatom el, mert a kormány azt e 
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czélra átengedni nem fogja, mint azt már a miniszter levelében előre 

is kijelentette. 

Az egri érsek urnák valóban apostoli szellemű arany keretbe fog-

lalandó szép beszéde sem volt képes engem e tekintetben más meg-

győződésre vezetni egyéb okok mellett azért is, mert ő szinte az általa 

nagy dicséretben részesített magyar kormánytól elvárni látszik azt, hogy 

ő a kezelése alatt álló magyar egyház gazdag alapitványait e czélra 

át fogja engedni, Trefort miniszter ur márcz. 26-án irt levelében ezen 

remény vagy óhajnak is bevágta útját, kijelentvén abban azt, hogy a 

clerus részére ezen kezelése alatti pénztárakból segélyt nem utalvá-

nyozhat. 

Marad hát egyelőre minden ugy, mint volt azelőtt, az alsó clerus 

reményben él, és ennek rovására fog is szavazni a választási helyen. 

Ha mégis most, vagy idővel némi javítás fog a clerus sorsán eszközöl-

tetni, az a Bonifácz által kijelölt fraterna charitás kétes s csekély for-

rásából csak az esetben jöhet létre, ha még is létre jön, ha a magyar-

országi püspökök megbuktathatják Trefort miniszternek tervét. 

Azonban félek még is, és osztozom aggályodban, hogy eme forrás 

csekély lévén arra, hogy az alsó clerus sorsán segítve legyen, miután 

evvel a magyar kormány által kitűzött czél — a clerus megnyerése 

— épen nem lesz elérve, akkor vagy az esztergomi egyezés szerint a 

főpapok által elvállalt egyes javadalmazásokra kivetett és ama pénztárba 

beszolgáltatott adóból, vagy ha ezt a püspökök és a papság megtagad-

nák, a bécsi novellának elfogadása által behajtandó, és a vallásalaptárba 

befizetendő congrua adóból fog a clerus congrualis és párbéri baja or-

vosoltatni, és igy mindaz ugy fog valósulni, és létrejöni, amint téged 

Budapesten az illetékes körök eleve informáltak ez ügyben ; az öt éves 

mandátum iránti javaslat is már a ház asztalán fekszik, a többi része is 
a jóslatnak szinte be fog valósulni, mert ama cortes csapdára nagy szük-

sége lesz a kormánynak a jövő választás alkalmával. 

No de nem bánom, — igy végzi be Szervácz egész terjedelmében 
azért nem közölhető levelét, mert az némely általam is keménynek talált 

kifakadásokat is foglal magában, — várjuk be az eseményeket, de te ne 

várj semmit, hanem közöld ezen uj — ügyünket győzelemre vezető -

okmánynyal bélelt levelemet Kleofás utján Bonifáczczal, nem remény-

lem ugyan megtérésüket, de nem is irigylem az ennek elolvasása utáni 

örömüket." 

Légy szives tehát mindezekről értesítsd Bonifáczot magam 

sem hiszem ugyan, hogy mindez képes legyen őt vagy tégedet 

véleményetekben megingatni, és a mienknek elfogadására birni, azért 
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miután a további capacitatio mindkét részről eredménynélkülinek mutat-

kozik, álljunk el attól. 

Egyébiránt osztom én is Szervácz nézetét, te nem voltál általunk 

oly Arbiternek kijelölve s elfogadva, sem oly döntő hatalommal felru-

házva, hogy mi ítéletednek meghódolva alárendeljük véleményeinket, 

olvasd el csak még egyszer leveleinket, mi csak véleményedet kértük 

ki a fennforgó ügyben Bonifácz megtérítésére, ki benned Auctoritást 

tisztel. De ha el nem fogadjuk is Ítéletedet, a helyzet mégis annyiban 

változott, hogy ketten vagytok ti is most már ellenünkben, tehát egyenlő 

a küzderő, szállj le tehát eme ugy is csak félreértésből elfoglalt birói 

székedből, és légy Bonifácz mellett oly közkatona ellenünkben, mint 

mi vagyunk ellenetekben, de azért mint már fent emlitém, a harczot 

nem folytatjuk tovább, hanem rajtunk most már egyedül ama teljha-

talmú Arbiter választott bírósági eszmének foganatosítása segíthet, mibe 

Bonifácz is benyugodott. Kérésünk tehát hozzád az, miszerint keress 

mielőbb oly indifferens, de igazságszerető birót, ki a küzdő felek egyi-

két sem ismeri, és igy őt sem ellenszenv vagy barátság, sem szeretet 
vagy gyülület részrehajlóvá nem teheti, és ha ilyet találtál, küld el an-

nak az összes iratokat, hogy tegyen köztünk igazságot, az ő Ítéletének 

— legyen az ránk nézve sújtó, vagy kedvező — alávetjük magun-

kat, reménylem ti is igy gondolkoztok. 

Addig is, mig e bírónak ítéletét megnyerhetjük, biztosítunk titeket 

azon baráti szeretetről, melyet akkor is éreztünk irántatok, midőn a 

vita hevében néha tollúnk egy kissé élesben fogott, örömmel teltesz-

szük ezt rólatok is. Véleményben külön, de szeretetben nem voltunk 

egymástól elválva soha ; hogy ez legyen jövőre is a minket egyesítő 

kapocs, erre kér titeket 

őszinte barátotok 

Pongrácz. 
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