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E L Ő S Z Ó . 

A városunkban megjelenő két politikai napilap márczius hó utolsó 
napjaiban — a katholikusok böj t je végén — éles polemicus harczot 
vivott egymással, ama kérdés lelett vitázván, hogy Szeged városa a 
reconstructio után a tönkrejutás határához eljutott-e m á r ? vagy attól 
még a messze távolban v a n ? A tönkrejutás miatt j a jga tó Szegcdi Nap-
lót társa, a mindent rózsaszínben látó Szegedi Hiradó megczáfolni 
igyekezett. 

Nem szándékom ezen ká r Dk s sérelmek körül forgó vitába be-
avatkozni, a közel jövö ugy is meg fogja azt mutatni, hogy a nagy-

pénteki gyász, vagy húsvéti győzelem zászlót kitűző — és igy a siró 
vagy örvendező — csoporthoz sorakozhatik e város lakossága, annyit 
azonban mégis kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a túlzás mindkét 
részen szerepelt, és ez segített élesíteni vagy ékesíteni a tollat. 

Én eme kis füzetben városunknak nem anyagi, mint inkább 
szellemi téreni károsodását, e nagy kath. városban túlnyomó nagy 
számmal lakó kath. vallású lakóknak egyházi tekintetben jelenleg fenn-
álló sérelmes, s lealázó helyzetét szándékom rajzolni, és egyúttal annak 
orvoslására nézve az utat s módot kijelelni. 

» Szégyen s gyalázat, hogy a protestáns és zsidó vallású képvise-
lők választanak nekünk katholikusoknak Szegeden papot.* Ezen már 
néhány év előtt is hangoztatott panasz ujult meg nálunk most minden-
felé a belvárosi és rókus-külvárosi lelkészi állomások betöltése után 
azon ok miatt , mert a lelkész választásánál a nem kath. vallású kép-
viselők eddig ily nagy mérvben soha nem tapasztalt érdeklődést tanú-
sítottak. E panaszra rövid válaszom az volt, hogy azok jelenleg a 
kegyúr i jognak tényleges gyakorlatában vannak, és felsőbb hatóság 
intézkedése nélkül attól meg nem foszthatok, egyébiránt tőlünk függ 
egyedül ezen abnormis helyzetből magunkat emancipálni. És midőn 
tőlem azt kérdezték mikép f röviden felemlitém nekik az e füzetben 
bővebben tárgyalt nézetemet, és a részükről nyilvánított óhaj — hogy 
ezen helyeslésükkel találkozott eszközt sajtó utján is közzé tegyem 
adott életet eme kis miinek. 
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Tudom ugyan, hogy ez alig fog hason tetszésben részesülni azok-
nál, k iknek javaslatom által ama vélt vagy véleményük szerint törvény 
alapján birt jogait csorbítani szándékom, a jog gyakor la tának meg-
szüntetésére irányzott indítvány, ugy annak szerzője nem szokott ked-
vesen fogadtatni, de nem is e tetszés vagy nem tetszés kinyerése, ha-
nem magasb érdek lebegett az iró szemei előtt, midőn e nagy fontos-
ságú elvi kérdés tárgyalásába bocsátkozott, mely nem magán, hanem 
közérdekű és oly természetű ügy, hogy a további hallgatás vagy halo-
gatás a katholikusok részéről meg nem bocsájtható bün s mulasztás 
volna annyival inkább, mivel eme elvi kérdésnek megoldása folytán 
a most itt nálunk ujolag felizgatott kedélyek lecsillapodni, és a hitfe-
lekezetek közti békés egyetértés csak szilárdulni fog. Ezen béke s egyet-
értés fentartása végett inté a szegedi protestáns hitfelekezet egyik lel-
késze a 62. lapon, ugy az V. függelékben is közlött nyilt levelében a 
nem katholikus képviselőket saját jól felfogott érdekükben arra, „hogy 
távol tar tsák magukat a kath . egyház eme belügyeinek elintézésétől, 
a lelkész választásától, bizzák azt a kath. hívekre." 

És e non interventió elv követését je len helyzetben, midőn még 
ama kérdés, hogy van e nekik törvényes j o g u k e t é r en? felsőbb ható-
ságilag el sincs döntve, annál inkább elvárhat ták volna Szeged város 
kath. polgárai, mert noha ezek túlnyomó többségben, és ök aránylag 
törpe minoritásban laknak itt e városban, i rányukban azok az elnyo-
matásé rendszert soha nem követték, hanem minden időben s alkalom-
mal részükről nemcsak nem tagadott , hanem nyilvánosan el is ismert 
pártjogolásban részesítették őket,*) amint ez bővebben is ki fog e mü-

*) Ennek bizonyságául elég legyen fölemlíteni az itteni zsidó közság százados 
emlék-ünnepén a Szegedi Zsidók czim alat t épen a napokban megjelent könyv XI. lap-
ján előforduló ama nyi la tkozatot : „Szeged város hatósága s lakossága a zsidósággal 
a re'gibb s u jabb időben soha nem tanusi tot ta a más helyeken tapasztal t türelmetlensé-
get." — A Szegedi Híradó f. é. ápril 15. számában fölemiitvén a reformátusoknak i t t 
Szegeden most 3—4 napig tar tot t convent gyüléséf, és az ezután tar tot t fényes banquet -
te t , arról is értesiti olvasóit, hogy ott gróf Itádai Gedeon Szeged város hatóságát mint 
a szegedi református egyház nagylelkű pártfogóját, a másik szónok pedig a szegedi más 
vallású felekezeteknek a református egyházzal szemben tanúsított tolerantiáját dicsérte. 
Ebből tán a katholikusoknak ju to t t minden bizonynyal a szónok szándoka szerint az orosz-
lán rész. — Ugyanehhez hasonló dics hymnusokat zengedeztek 1884. május 25-én a szegedi 
református u j imaház ünnepélyes felavatása alkalmával i t t összegyűlt convent tag ja i is. 

Midőn 1884. jan . 24. Budapest város közgyűlési termében a tanácsi javaslat 
szerint a kath. hi toktatók javára 23 ezer f r t megszavazása kéretett , Kammertnayer pol-
gármester egy eme összeget sokalló prot. vallású képviselőnek azt felelte „ha azt kér-
dezzük, hogy ez a mostani 23 ezer frtos subventió mily arányban áll más felekezete-
kéhez, ugy talál juk, hogyha a reformátusoknak 8ooo fr tot adunk, akkor a katho-
l ikusoknak szám arány szerint nyolezvanezer frtot kellene adnunk, nem áll az sem, hogy 
egyik felekezet fizetne a másikért, mindnyájan fizetünk mindnyájunkért . A tanács tör-
vényen alapuló kötelesség érzetből te t te meg propositióját." A közgyűlés 250 szavazattal 5 
ellenében elfogadta a tanács javaslatát . (Népoktatás története 188—189 lap.) A törvény 
alapján a szegedi képviselő testület elnökének is gyakran lehetne alkalma a pesti pol-
gármesteréhez hasonló nyilatkozatot tenni. 
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ben mutattatni . Ugy hogy biztosithatom előre az illetőket, k iknek be-
avatkozási jogá t e miiben megtámadom, hogy ha azt majd elvesztve 
nem lesz alkalmuk jövőre gyakorolni, nemcsak a béke visszatér, ha-
nem sajá t hitfelekezetüknek jól felfogott, nemcsak általam, hanem sa-
j á t lelkészük által is bővebben megmagyarázot t érdekében többet fognak 
nyerhetni, mint ama jog gyakorlatának megszüntetése esetében vesztenek. 

Szabadka, Zombor, Baja, Újvidék, Félegyháza és más hozzánk 
közel eső, és e kegyúri j og gyakorlatában levő Jász-, Kun- és bácsme-
gyei szabadalmazott nagyobb városokban a képviselő testületbe szinte 
vannak protestáns és zsidó vallású képviselők, részint adó, részint bi-
zalmi alapon beválasztva, de ez ügyben nyert hiteles értesülésem szerint 
eme képviselők eddig sehol s soha nem folytak be a lelkész választásba 
szavazatukkal, és eszükbe sem jutot t e jog gyakorlatát igénybe venni, 
vagy annak nem gyakorlása miatt panaszt emelni, és azért ottan az ily 
izgalmakat nem is ismerik ; de eme városok a műveltség, fólvilágoso-
dottság, liberalismus fényes nimbusából azért nem vesztettek semmit, 
hogy az e kis füzetben többször idézett 1818. évi királyi rendeletnek 
érvényt szerezve, e kegyúri jog gyakorlatát egyedül és kizárólag a 
szinte ott náluk is nagy többségben lévő katholikus polgároknak tar-
tották fent. Csak nálunk Szegeden követelték az u jabb időben, és 
igénybe is vették a nem kath. vallású képviselők maguk részére a 
kegyúri jognak eme gyakorlatát , melyet a liberális többség készséggel 
meg is adott nekik, sőt midőn eme joguk megtámadtatott , azok védel-
mére is sikra szállott nem C3ak idehaza, hanem a magyar alkotmányos 
kormány előtt is. 

A Szegeden megjelenő két kirlap is tisztázni aka r t a eme fontos 
kérdést a választás e lő t t : a „Sz. Naplóban"^(márcz. 8.) a kegyúri jog-
ról két czikk jelent meg, az első avval végzi, „hogy a választásban 
részt vehetnek ugyan a köztörvényhatósági bizottság bármely felekezetű 
tagjai, de a minisztériumnak elvi jelentőségű határozatai értelmében 
kívánatos, hogy ezen j o g gyakorlatától tartózkodjanak, és a választást , 
mint kizárólag kath. ügyet, az illető felekezet tagjaira bizzák ; hasonló 
szellemben szólnak az 1880. aug. 12. 18,836., ugy az 1818. márcz. 27. 
16,859. sz. a. rendeletek." — A második czikk pedig avval kezdi érte-
kezését, „hogy a palánki róm. kath. plébánost egyes egyedül csak a 
városi róm. ka th . képviselők választhatják azért, mert az 1818. május 
27. kelt 16,859. sz. kir. rendelet szerint a sz. kir. városokban a ka th . 
papot csak a katholikusok vá lasz tha t ják ; mert e kir. rendelet ma is 
érvényben és gyakor la tban van, igy p. o. a soproni róm. ka th . plébá-
nos választása alkalmával a m. kir. vallás s közoktatásügyi miniszter 
ez ügyben megkérdeztetvén, 1876. okt. 5. 19,185. sz. a. az idézett ren-
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delet értelmében döntöt t ; a győriek is igy j á r t ak el 1878. évben, — 
mert a szegedi nem katholikusoknak ez ügyben privilégiumok nincs — 
mert egy-két jogtalan beavatkozás — és ez mindegyik jogász előtt tisz-
tában áll — jogszokást nem szül, pláne gyakorlatban lévő nyilt rende-
let ellen. A czikkiró megjegyzi, hogy a közlemény nyel csak a jogta lan 
beavatkozásból származható kellemetlenségnek akar ta e 'ejét venni." 

A szóban lévő második czikknek közlését megtagadó »Szegedi 
Hiradó* (márcz. 10.) kijelenté, „hogy a lelkészválasztásra nézve jelen-
leg fennálló gyakorlat abnormis helyzet ugyan, de megtámadja egy-
úttal laptársát is azért, hogy ezen kortesfogásnak nevezhető indítvány-
nak helyt adott lapjában, melylyel most csak zavart idézhet elő, haj-
landónak nyilatkozik egyébiránt más alkalommal e fontos kérdést hig-
gadtan letárgyalni, melyet talán közmegegyezéssel el is lehet dönteni." 
A »Napló(< (márcz. 11.) avval védelmezte e l járását : „azért engedett 
helyet a fölszólalásnak, hogy a közönség meghallhassa azokat is, k ik 
a rengeteg conferencziákra nem voltak hivatalosak, és meghallhassa azt 
is, mit azokon el nem mondottak." 

A sajtó terére átvitt kérdés azonban itt eme nyilatkozatok által 
elméleti megoldást nem nyerhetvén, gyakorlatilag a márczius l l - é n 
tartott választás alkalmával a közgyűlési teremben oldatott meg az ál-
tal, hogy ott a nem kath. vallású képviselőknek tömeges szavazata 
dönté el az izgalmas és kétes csatát, mint ez előzményeivel együtt e 
tüzet 18. lapján bővebben előadatik, melyet utóbb a közgyűléshez ré-
szemről beadott, a I I . függelékben 59. lapon olvasható indítvány köve-
tett, mely ugy e mü is, mint e füzet 20. lapján is előadatik, részemről 
boszu érzelem szüleményének hireszteltetett. Nehogy ezen alaptalan 
gyanúsítás az e füzetben tárgyalt kérdés fontosságát némileg gyöngít-
hesse, kötelességemnek ismerem e tárgyat is bővebben érinteni, minde-
nekelőtt is sajnálatomat kell az iránt kijelentenem, hogy a gyanusitók-
nak örömét meg kell zavarnom, mert mint ez már e mü 16. lapján is 
érintve van, már 1879. év elején — tehát 6 év előtt — szorgalmaztam 
én e nagy fontosságú kérdés eldöntését, és midőn akkor ennek szabá-
lyozását a minisztérium is elodázta, ha most újra azt szorgalmazom, 
erre engemet egészen más érvek s érdekek, és nem a márcz 11. létre-
hozott buktatás indí tot tak; de eme utóbbi tárgyra nézve is nyilatkoz-
nom kell már azért is, mert erre nézve is téves fogalmak s felfogások 
szórattak szét a közönség közé. 

Kijelentem részemről, hogy én a lelkészi állomást bizalom kérdés-
nek tekintem a hivek, és igy a jogosult választó közönség részéről, ha 
ez félre nem vezetve önként s szabadon nem mellettem, hanem más 
paptársam mellett nyilatkozik, nincs, nem is lehet alapos okom s jogom 
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rosz néven venni s fájlalni azt, hogy városunknak ezen fö — a Canó-
nica Visitado által megszabott rendszer mellett is szép összegre menő 
stolaris jövedelmű, és a városi pénztárból is szép fizetéssel ellátott — 
paröchiáját nem én nyertem el, hanem arra más paptársamat válasz-
to t tak meg. D e bukásom vagy helyesben szólva buktatásom miatt még 
azon ok miatt sem lehet alapos okom panaszkodni, mivel áldom Iste-
nemet azért, hogy anyagi helyzetem eme parochia jövedelme nélkül 
sem jön zava rba ; hivatalos eddigi szép működési terem is a szegedi 
apácza négy osztályú népiskola, és hat osztályú leányneveidénéi épség-
ben marad, melyen 12 év óta szerény — több jó akarattal , mint te-
hetséggel teljesitett — működésem s fáradozásom köztudomás szerint nem 
csak az egyházi, állami és városi hatóság részéről több alkalommal el 
lett ismerve, hanem még legfelsőbb helyen is nem érdemlett kitünteté-
sekkel jutalmazva. 

H a azonban mindemellett mégis több oldalról történt felszóllitás után 
magamat a pályázatra, s arra elhatározám, hogy jelenlegi nyugalmasb 
helyzetemet eme nagyobb tevékenység és működési — előre láthatólag 
küzdelmekkel is összeköti — lelkészi pályával felcseréljem, — mire 
egyébiránt az egyik helyi lapban*) a választandó lelkész képességére 
vonatkozólag előadott óhajok közül egyik vagy másik, hanem is mind-
nyá j a némileg bátoritott — erre nézve nem az anyagi érdek, hanem 
más magasb indokok vezénylettek engem. Biztam ugyanis magamban, 
hogy előhaladt korom daczára elegendő erőm, és igy képességem is 
lesz még arra nézve, hogy ezen uj állásban az elhunyt 82 éves lel-
késznek öreg kora, gyakori betegeskedése, részint más — itt fel nem 
derithető — körülmények miatt itt Szegeden a katholikus hitéletnek 
nagyon is hanyatlás felé indult, és ma-holnap már a vallási közönyös-
ség örvényéhez közeledő kerekét Isten segítsége mellett hatványozott 
buzgalom, és tevékenység mellett megállítani, és más rendszer követése 

*) »Sz. Híradó« febr. 22. számában fejtegetvén a megválasztandó lelkész quali-
ficatióját, többi közt megjegyzé azt is, „hogy előtte a papi képzettség csak másodrendű 
kérdés, ha bár ez is figyelmet érdemel, ö azt kívánja a megválasztandótól első rend-
ben, hogy a maga lábán tudjon járni, nem tolatik előre s ál lásának tekintélyét arra 
tudja használni, hogy a helyi társadalomban bizonyos mértékben vezérszerepet vigyen, és a 
belvárosi parochiát azzá tegye, a mi ebben a nagy kath . városban joggal megilleti, 
egyik társadalmi központtá, nem kívánja, hogy Szeged kath . lakossága számbelileg óriási 
túlsúlyát bármely más felekezettel is hatalmilag nyersen éreztesse ; e tekintetben na-
gyon is jól voltunk eddig s maradnunk kell igy továblrra is. A m i t k í v á n u n k az , h o g y S z e -
geden a katliolicismus szelleme legyen az uralkodó és irányadó a polgári életben is. 
Ez hiányzott eddig Szegeden, az elhunyt öreg lelkésznek megbocsájtható e mulasztás, 
de ha ismétlődik u tódja a la t t is, ezt azután nem lehet megbocsájtani magunknak , a 
kiknek alkalom adatott , hogy e hiba helyrehozására a pályázók közül a legalkalmasbat 
válaszszuk. Eme pessimisticus észrevétellel zárja be e tárgyról elmélkedő vezérczikket a 
szerkesztő : „ tudjuk ugyan, hogy a hol az érdekek s tiexusok harczolnak, a sajtó szava 
nem sokat nyom a latban, söt gyanusitással is illettetik. Nem törődünk vele. Teljesí-
t e t tük kötelességünket." 
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és erélyesb eljárás mellett e nagy katb . város szép múltjához képest 
az ősi erényt visszavarázsolva a jelen korral megkedveltetni, és igy az 
ország legmagyarabb és legkatolikusabb nagy városának hirét, nevét, 
dicsőségét e tekintetben is nékem visszaszerezni sikerülni fog, és addig 
is, mig az e műben bővebben kifejtett uton-módon létrehozott auto-
nomia segélyével a közös iskolák jellegének megváltoztatását, ugy 
az u j fogadalmi templom építését is hivatalos lelkészi állásom tekinté-
lyével s befolyásával elősegíthetem, a mostaninak pedig fájdalommal be 
kell vallani — vallásos érzelemre éppen mem buzditó benső képét addig 
is az Isten házát méltán megillető, és a hivek lelki igényének megfe-
lelő állapotba sikerül majd hozni s átváltoztatni.*) 

Azonban ezen óhajom s választóim reménye nem teljesült, márcz. 
11-én nem engemet, hanem a kegyurasági joggal felruházott város terü-
letén a külvárosban már 8 év óta hiven szolgáló paptársamat akar ta a 
többség előléptetni, és igy az e tárgyban a városházánál ismételve tartot t 
bizalmas conferentiákban, — melyeket a Szegedi Napló fentebb renge-
tegeknek nevezett — kiadatott a jelszó ellenem, és ö mellette, ki köz-
tudomásilag nem is akar t velem s ellenem pályázni, és csak az intéző 
körök ismételt felhívása folytán adta be kérvényét, mit az ápril 26. 
híveihez tartott egyházi búcsúbeszéd alkalmával is fölemiitett, midőn 
azoknak kijelenté, hogy ö szívesen maradt volna továbbra is náluk, 
kér te is az intéző köröket , hogy öt ne háborgassák jelen helyzetében, 
azonban kérelmének ezek nem engedtek, és igy a hatalmi kényszer foly-
tán távozik most híveitől. Ha egy kis fájdalmat okozott is nekem e mellőz-
tetés, azt nem annyira ennek ténye, mint az eme czél elérésére — 
megbuktatásomra — felhasznált corteskedési eszközük minősége okozta, 
mert midőn a mellettem eleinte álló tekitélyes pár tnak féltett győzelmét 
a másik két versenyző pá r t j ának ismételve tervezett, de nem sikerült 

fúszójával meghiúsítani nem tudták, pártom gyengítésére csakhamar 
más eszközök is igénybe vétet tek, „a hatósággali czivakodó hajlamom** 

*) A Sz. Híradó ápril 3 számában nagy örömmel hirdeti azt, hogy a városi ta -
nács a belvárosi plébánia épületének kijavítását elrendelte, és utasí tot ta a mérnöki 
tisztséget, hogy a legszükségesb munkálatok megkezdése iránt haladéktalanul intézked-
jék . A szerkesztő reá mondja megerősítésül, hogy biz arra rá is fér. H á t a templomra 
nem férne reá a benső tisztogatás ? Csudálatos, hogy az, ki a tanácsnak figyelmét eme 
hiányokra felhívta, nem vette észre azokat a templomban is ? a tanács minden bizony-
nyal ezek kijavítása iránt is intézkedett volna, hisz a lakháznak benseje a templomé-
hoz aránylag díszesnek nevezhető; azonban biztat a remény, hogy a megválasztott lel-
kész ur buzgalma a tanács jóakara ta mellett majd e bajon is fog segíteni, ugy a 
többi bajokon is. 

**) Mióta Szegeden 14 év óta hivatalos tendöimet teljesítem a városi tanácscsal 
semmi nemii összekoczczanásom nem volt, sőt örömmel fel kell azt is említenem, hogy 
az még eddig minden hivatalos kérelmemet készséggel teljesité ; igaz, hogy a városi 
közös iskolákra felügyelő iskolaszékkel mint apácza iskolák igazgatójának volt nem 
egyszer már Írásbeli vitám, de ez nem hatóság, és igy nem tudom mire vonatkozhat ik 
ama vád ? 



XI. 

ultramontán, anti és philoszemita elveim, a felekezetek elleni türelmet-
lenségem, az eddig itt e tekintetben uralgó békés egyetértés felzavarása«-
és a j ó Isten tudja még minő czifra vádak jöt tek forgalomba ellenem, 
ez utóbbiak leginkább a nem kath . vallású képviselők, és a páholy 
tagok által hirdetve. 

Őszintén bevallom, hogy ezen személyem ellen, és pártom gyen-
gítésére felhozott bár alaptalan — de az illetőket óhajtott czélukhoz 
még is elvezető — vádak eleinte egy kissé érzékenyen bántottak, de 
később meggondolva azt, hogy alkotmányos világban választások alkal-
mával az ily csel s kortes fogási fegyver használata nem szokott halálos 
biinül felrovatni senkinek, és igy nem is lehet azt a casus reservatusok 
közé sorolni, az absolntiót megadtam én is, és az e támadások miatt 
szivemben keletkezett fájdalom csakhamar elenyészett azért is, mert az 
engem felkarolt, és óhajomra a pályázók személyének kímélésére meg-
intett, és a másik pár t eljárásának követésétől letiltott pártom is a 
választás napján — tehát elég későn szétosztott s a IV. függelékben 
közlött nyilt levelében — e vádak ellen védelmemre kelt s azoktól 
purifikálni igyekezett. 

Minthogy azonban ezen védelmi i ratában eme vádpontok nem 
mindegyikére terjeszté ki a figyelmét, néhány szóval magam is érintem 
röviden e tárgyat. 

Igaz, hogy én némely ügyekben a vallási türelemre nézve 
az elhunyt lelkész alatt itt uralgó rendszert nem követtem volna, a 
többi közt azt se engedtem volna meg, hogy a kereszteltek anyaköny-
vébe zsidó keresztapa is szerepelhessen, s bizonyos dij lefizetése mellett 
beirja vagy beirattathassa magát a b b a ; ugy az 1868. évi interconfes-
sionalis törvény rendelkezéseit is minden tekintetben szigorúan fen-
tartot tam volna. Az is igaz, hogy valamint eddig távol tar tám magamat 
attól, hogy az izraelita vallásúak imaházában ennek felavatása vagy 
lelkésze beigtatási, ugy az ezt a vendéglőben követni szokott fényes 
banquet ünnepélyén megjelenjek, ezt mint megválasztott lelkész sem 
tettem volna m e g ; és ha a protestáns hitfelekezetek hason tárgyú 
ünnepélyétől is elmaradtam, azon erős s szilárd meggyőződésemnél 
fogva tettem azt, mert ott ily vallásos ünnepélyek alkalmával nekem 
nincs, nem is lehet helyem s székem, mert ez már véleményem szerint 
nem vallási türelem, hanem a hivek körében is már nagyban mutatkozó 
vallási hidegséget előmozdító Jcözönyösség, és az ily részvevés az egy-
házi törvények által sincs ajánlva, annálkevésbé megengedve. Az is 
igaz ugyan, hogy a másvallásuak a katholikus papnak ily rendkívüli 
ünnepélyekeni megjelenését nagy megtiszteltetésnek veszik s nagy 
örömmel fogadják is, de tapasztalásból tudom azt is, hogy az illetők 
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részükre, j avukra annak ér tékét kizsákmányolni is szok ták ; azonban é n 
szilárd elveimnél fogva ezen örömben eddig nem tudtam őket részesíteni, 
és mondhatom nem volt azért semmi hiány, mert ama ünnepélyek 
annak rendje, módja, programmja szerint megtar ta t tak jelenlétem nél-
kül is. Azonban azok, kiket hason aggályok vissza nem tar tot tak eme 
ünnepélyektől, alig fogják megköszönni azon magyarázatot , melyet a 
megtiszteltek az ily megjelenéseknek néha tulajdonítani szoktak, mint ezt 
egy a napokban itt nyomtatásban megjelent egyházi beszéd is tanúsítja.* 

Az antisemitismusi vádnak sincs semmi alapja, de mivel a mi-
nisztérium által e tárgyban a mult évben kiadott rendeletek e vádnak 
most némi fontosságot tulajdonítanak, erre nézve is röviden nyilatko-
zom. Miként érzek én e tá rgyra nézve, az 1882. évben sajtó u t j án 
megjelent müvemben**) bővebben nyilatkoztam, amiért sokkal nagyobb 
dicséretben részesültem a philo, mint az antisemita lapoknál. Igy ér-
zek ma is e kérdésre nézve. 

Bevallom azonban azt is, hogy egyházamat és magyar nemzetisé-
gemet, és az ehez ta r tozókat jobban szeretem, mint más hitfelekezet 
vagy nemzetiség hiveit, ezek iránt sem különös előszeretetet, sem gyii-

* A szegedi zsidó hi tközség ima házában dr. Lö?o Immánuel főrabbi ur ápril 12. 
a százados emlék ünnep alkalmával tartott , s nyomtatásban is megjelent beszédében 
(14. lap) azt liirdeté híveinek, hogy a gyásznapok elmultával, midőn a fel támadás nap-
j á t ünnepelte Szeged, „a szegedi zsinagóga volt az melybe eljött nem csak a híveknek 
serege, el jött egész városunk? itt? imádni az Istent ? kinek mindnyájan gyermekei vagyunk 
és itt adni hálát a feltámadás reményéuek." No ez oly szónoki phrásis, mely minden 
további kriticát fölöslegessé tesz, és u jabb indokul szolgálhat arra nézve, hogy a katholi-
kusok jövöre az ily sértéseket csak az által kerülhetik ki, ha ama Synagogát kerülik és 
azt többé meg nem látogat ják. — És ezt annyival inkább tanácsos lesz megtefini, 
mert mint Mannéng vestminszteri bibornok érsek (kath. egyház és a modern társa-
dalom ozimü iratában) megjegyzi, „az eretnekekkel való érintkezés a vallást kivéve a 
Constanczi Zsinat által minden dologban megengedtetet t ugyan, de a communicatio in 
sacris az eretnekekkel , vagy velük az isteni tiszteleti közösség, vagy az isteni tiszte-
letük szertartásában való közös részvétel katholikus szempontból vétek. Ez legalább is 
ba lga tag közösség a tévhitben. Ezen a körön kivül — melyet Isten maga vont és 
jelöl t meg — a hivek politikai terén, minden megengedett dologban szabadon érint-
kezhettek s együt t működhet tek polgártársaikkal büntetés nélkül ." 

**) A külföldről honunkba becsempészett és itt Istóczy által támogatot t antise-
mita mozgalmat, mint olyat, mely honunkban csak zavarokat idézhet elö kárhoztat tam, 
és a zsidókra nézve kijelentém, hogy azok Stőcher, Henriczi és Istóczy szenvedélyes üzel-
mei daczára is a világ végéig fent fognak maradni azért, mert Urunk jósolta és akar ta 
is a zsidó nemzetnek fentmaradását hi tünk élö tanuságául, ki ha őket négyezer éven 
á t annyi sok ba j és viszontagság közt kegyelmével támogatva megörzé, és az u jabb 
korban is már kétezer éven át a borzasztó sanyargatás és üldözések közepette is fönt-
tar tá , minthogy ezentúl is szüksége van e népre, az egyes országokban fölmerült s va-
lószínűleg több roszat mint jót előidőzhető — szenvedély által vezetet t — antisemita 
mozgalmak között is fent fogja tudni és akarni is tar tani azt. Vallása e zsidó népnek 
nem a mienk, és lia e tekintetben mi keresztények ellenséges szerepre vagyunk is hivatva 
i rányukban, de azért felebarátaink ök, és habár a tévelynek rabjai is, igyekezzünk 
őket a jó útra vezetni, de addig is Urunk intelme szerint a felebaráti szeretetet tőlük meg-
vonni nem szabad. Isten igy akarja volt a keresztes vitézek jelszava egykor, legyen e 
tárgynál a mi jelszavunk is. Lásd ferusalem sz. sir s lovagrendjének története. 1882. 
12—15 lap. 
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l'óletet nem érez szivem, a felebaráti szeretetet azonban nem tagadom 
meg tőlük s előforduló esetekben tanúsítom is azt i rányukban. — Nem 
tagadom azt sem, hogy ez utóbbi nem gátolt engem abban, hogy elő-
fordult eseteknél velem született őszinteségnél fogva véleményemet ki-
mondottam egyesek eljárása felett. Azokat — kik magasan hordva fe-
j ü k e t mások megrovását czélzó szédelgési vállalatokba bocsájtkoztak, 
ma-holnap liquidáló üzleteket, vég, végleges, legvéglegesb eladásokat 
rendeztek, s firma változtatással u j üzleteket nyitottak, és ez által hi-
telezőiket, ugy az előbbiek a borsos áron elárusitott részvények birto-
kosait megrövidí tet ték; azokat, kik tehetségük és képzettségükhöz nem 
mért ügyekbei beavatkozásuk — minden lébe kanalozásuk — által 
mások buzgó törekvéseit meghiúsítani, ezeknek jó szándokait félrema-
gyarázva s gyanúsítva, a dicsőséget egyedül maguk számára biztosi-
sitani törekedtek — őszintén bevallom, az ily tünemények felett min-
dig, s minden időben kimondám roszalló s kárhozatos véleményemet, 
s í téletemet; de soha nem kérdeztem előbb, hogy azok, k iknek eme 
tetteit megróttam, minő nemzetiség vagy ecclesiához tartoznak, és ha 
utóbb meg is tudtam azt, a fentebbi tényeket mindig a szereplő egyes sze-
mélyeknek róvtam föl, és soha ama hitfelekezetnek terhére, melynek azok 
tagjai voltak, jól tudván azt, hogy annak elvei s szabályai a tagokat hason 
tévedésekre nem buzdítja, sőt azoktól szigorúan el is tiltja. — D e hason, 
sőt még szigorúbb ítéletet mondtam akkor is, ha a tényezők saját 
egyházamnak voltak hivei. — Ellenben tiszteltem ugy a múltban, 
mint a jelenben is a más hitfelekezet s nemzetiséghez tartozó polgár-
társaim közül érdemük szerint mindazokat, kik ama tévedésektől men-
tek a nyilvános pályáni szorgalmas s hasznos működésűk, vagy a t á r -
sadalmi téren tanúsított magukviselete által azt kiérdemelték, és ezen 
személyük iránt kiérdemlett tiszteletérzelmet még azon esetben sem 
tagadhat tam meg azoktól, ha némely ügyek iránt meggyőződésből, és 
nem uszályhordozásból más nézeten voltak, mint én. 

D e ha már az antisemitismusra nézve az engem félreismerőket 
felvilágosítottam, tartozom ennek ellentétes vádjaira is a philosemitis-
musra nézve is nyilatkoznom, mert ezen vád is — a zsidókká li nagy 
barátság*) — felhozatott ellenem pártom fogyasztására, az ellenpárt ve-
zérei ugyanis azokat, akiket az antisemitismussal nem voltak képesek 
tőlem eltéríteni, ez utóbbival próbálták a maguk részére meghóditani. 
Igaz, hogy 1873—1879. a szegedi általános t akarékpénz tá rnak voltain 
a minden évbeni választás alkalmával megujult bizalom folytán elnöke, 

*) Be kell azt is vallanom, hogy házi orvosom ugy a mult, mint a jelen időben 
is mindig zsidó vallású volt, ez bizalom kérdóse ugyan, de ennek megválasztásánál is. 
nem az illetőnek vallását, hanem mást szoktam tekinteni. Ezen körülmenynyel is támo-
ga t t ák ama philosemitismusi vádat ellenem az illetők. 
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melyet itt zsidó pénzintézetnek szoktak tán azért nevezni, mert annak 
tisztviselői és igazgató tanácsosai legnagyobb részben zsidó vallásúak 
voltak. Mikép működtem s mikép viseltem ezen intézetnél elnöki teen-
dőimet? nem hozzám tartozik megítélni, annyit azonban mégis köteles-
ségemnek ismerek felemlíteni, hogy midőn 1874. évben a bécsi börze-
válság idejében, és utóbb is elnöki hivatalomnak egész — közbevetett 
kérések s rimánkodások daczára sem mérsékelhetett — szigorát minden 
személyválogatás nélkül alkalmaztam, ennek eredménye az volt, hogy 
ezen fiatal, alig két éves pénzintézet nem ju to t t ama két vagy három 
nagyszerűnek hirdetett szédelgő pénzintézetnek sorsára, és mai nap is 
jó hírnévnek örvendezik, és bizalom mutatkozik iránta, mig amazoknál 
a liquidatio után csak a griinderek osztozhattak az örömben, de nem 
a részvényesek, kik drága pénzen beszerzett részvényeikért s betett 
pénzükért vagy semmit, vagy legfölebb 3 — 5 % kapták meg. Es ezen 
szigorú, de igazságosnak talált eljárásom eleinte ott is rosz néven véte-
tett ugyan, de mindamellett mégis, midőn 1879. évben a szegedi vizve-
szély után Oraviczára tettem át lakásomat, és e miatt eme elnöki hi-
vatalomról leköszöntem, csak ismételve beadott kérvényemre fogadta-
tott el eme lemondásom, és ez a fájdalom s hála érzelemnek kifej ezését 
tartalmazó levélben tudattatott vélem. — Ugy hogy bízvást merem állítani 
azt, hogy az én ugy egyházi, mint politikai elveimet jól ismerő szegedi 
zsidó vallású képviselők közül — ha szabadságukban nem korlátoztat-
nak — miután a 62 lapon közé tett zion interventio határozatuktól 
elállottak — többen reám szavaztak volna márcz. 11-én. 

Igaz ugyan, hogy ha ők vagy mások is ezt azon reményben te-
szik, hogy én u j állomásomon eddigi elveimhez hütelen leszek, vagy a 
lelkészi hivatal vezetésében az utód is az elhunyt példáját követni 
fogja mindenben, és igy a Chevra Kaddisa, koma vagy más ily czim 

lUatt a zsidó hitközségnél berendezett , s szentnek nevezett társulat, vagy 
egyesület tiszteletbeli tagságára is érdemeket szerzezni, és a fényesen 
kiállított diplomát elfogadni fogja, akkor nagyon csalatkoztak volna 
benne, az én felvilágosodottságom, műveltségi állapotom, a kor-
szellemmeli haladásom nem tudott még oly magaslatra felvergődni, 
hegy ily, vagy fentebb jelzett reményeknek, és óhajoknak megfelelhettem 
volna. 

Legyen ezen erős s szilárd meggyőződésemen alapuló eddigi eljá-
rásom erény vagy bün, ne kárhoztasson érte senki, 62 éves koromban 
— midőn közelebb vagyok már síromhoz, mint bölcsömhöz — nem 
lehet már a megrögzött és igy második természetté vált elveket s meg-
győződést — mint a ruhát — változtatni és mással felcserélni, habár 
e cserebere előnyt is szokott néha az életben nyújtani . 
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Nem a márczius 11. buktatás miatti boszu érzelem, hanem egé-
szen más czél és indok, főleg ezen előszó elején a negyedik bekez-
désben felemiitett felhívás adott létet e kis miinek, Írójának is nem a 
boszu, hanem egyházi s szülő városa iránti meleg szeretete vezényelte 
tollát. Azoknak is, kik a fenti — bár alaptalan, de cortes fegyverül 
eredménnyel felhasznált — vádakat ellenében szétszórták, haragtól ment 
őszinte szivéből azt kívánja, hogy Istennek sz. áldásában részesüljenek, 
és ezt még nagyobb mérv s adagban fogja számukra kívánni az esetben, 
ha Isten segélye mellett e füzet írójának is sikerülni fog az ebben tárgyalt 
terveket s óhajokat ez ötletből hamarább kedvező eredményhez eljut-
tatni, ki Tacitus intelmét követve, komoly higgadtsággal fejtegeté azo-
kat itt, és ha tán itt-ott véleménye, óhaja, kívánságának nyilvánításá-
ban, vagy az ezeknek útjában álló tények, s tényezők megjelölésében 
erosb szavakat használt, ezt nem sértési szándokból tette, mely tőle 
távol állott. 

Egyébiránt ha a városi levéltárból merített, s e füzetben közlött 
adatai , vagy a számadási tételeknél, és ezekből levont állításoknál téve-
dett volna ennek irója — mi a régi közmondás szerint errare humá-
num est kizárva nincs — a jóakaratú helyreigazítást nem csak rosz 
néven nem veszi, sőt köszönettel is fogja fogadni, mert habár előhala-
dott is már az életkorban, azért okosabb s tanultabb embertől szívesen 
elfogad j ó tanácsot, és oktattatni is engedi magát, mire őt egyébb okok 
mellett ama magyar közmondás is — a jó pap holtig ta?iul — inti s 
serkenti, és habár ama jó előnevet nem is meri egészen magára alkalmazni, 
azért mégis tisztelve ama példabeszéd intelmét valamint a tanulást öreg 
napjaiban nem szégyenli, ugy véleményének s meggyőződésének őszinte 
kijelentésében nem gátolja őt ama ismert másik közmondás óvó intelme 
sem: mondj igazat, betörik a fejed. 

Szeged, 1885. ápril 30. A szerző . 
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1. §• 

A kegyúri jog- eredete és gyakorlata Magyarországban. 

I . 

Honunkban ő felségét, az apostoli királyt a katkolikus egyház 
fővédnökének nevezi törvénykönyvünk, ki a kegyúri jogot gyakorolja 
azok fölött, azonban ö e jogot az alkotmányunk által is elfogadott 
kanon-jog világos, és minden kétséget kizáró módon nyilvánított fölfo-
gása szerint nem a souveren felségjogból, hanem az egyház engedmé-
nyéből bir ja s gyakorolja. 

Az egyházi törvény szerint az nyerte el hála fejében attól eme 
kiváltságot, eme jogot, ki valamely zárdát , templomot épített és java-
dalmazott. Még a fejedelmek i rányában sem ismert el az egyház más 
szabályt. Nincs az a fejedelem — és a történelem egyetlen egy esetet 
sem ismer — ki egyedül azért, mert fejedelem, kegyúri jogokat birt, 
vagy gyakorlot t volna a kath. egyházban. 

Nálunk is a magyar királyok legfőbb kegyúri joga csak ugy ke-
letkezett, csak oly természetű, mint bárhol másutt, azon egy különb-
séggel mégis, hogy ezen legfőbb kegyúri jog kiterjedése királyaink 
nagy bőkezűsége következtében honunkban nagyobb, mint bárhol 
másutt. 

Verbőczy István törvénykönyvében a magyar királynak az egy-
házi j avada lmakra vonatkozó adományozási jogát szinte e kutforrásból, 
és nem a felségjogból származtatja. Honi törvényhozásunk könyveiben 
is szerepel mindenütt e felfogás; ott, hol királyaink abban önmaguk in-
tézkednek, vagy az országgyűlés határoz egyházi ügyekben, világosan 
hivatkozás történik a király legfőbb kegyúri jogára , de sehol arra, 
hogy ezt a felség souveren j og czimén gyakorolná. 

Magyar királyainknak eme az egyház adományozásából birt kegy-
úri jogát ezek mellett még minden kétségen kivül helyezi I I . Sylvester 
pápának ama levele, melyben hazánk első királyát Sz. Is tvánt és utó-
dait az apostoli királyi joggal felruházta.*) 

*) A lteligió 1885. 8. I . félév és következő számaiban igen jeles értekezés jelent 
meg a kegyúri jogról. 

1 
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me I I . 

t i s s Ö felsége a király azonban ezen az egyháztól nyert s személyé 
vol hez kötött kegyúri jogot különös kiváltságképen azoknak is adomá-
dö nyozta, kik egyházakat építettek és javadalmaztak, és igy az egyházi 
s e £ törvények értelmében arra jogosultságot nyer tek. í gy az 1733. évi inár-
ó l czius 28-án kiadott királyi rendelet az országban lévő vármegyei ható-
kéi ságoknak kötelességévé teszi felügyelni arra , ha váj jon a földesurasá-
sze gok a templomokat és papilakokat jó karba helyezik-e? és ezeket ugy 
e z € a lelkészi állomást kellőleg di jazzák-e? a király eme leiratában meg-
n a f igéri azt, hogy az ezen kötelmeiket pontosan teljesítő földesuraknak a 

kegyúri nevet, s jogot fogja adományozni. 
a 1 Minden félreértés kikerülése végett azonban fel kell azt is az 
a olvasó tájékozása végett említeni, hogy eme kegyúri jog átruházására 
péi egyedül s kizárólag csak kath . vallású földesurak ta r tha t tak reményt s 
szij igényt, mert az 1701. április 9. kiadott kir . rendeletben már kimonda-
t e t < tott szabályul azon elv, hogy ő felsége ezen kegyúri nevet s jogot csak 
sz® kath. vallású egyéneknek engedheti át, és ha az ily kegyúri joggal már 
v a * felruházott földesúr utóbb más vallásra térne át, ezen elpártolása által 
toti a m a jogtól is megfosztottnak tekintendő ; és ha utóbb jószága zálog, vé-
t a r tel, házasság vagy más törvényes uton nem kath. egyén kezére ju tna , 
a z t ez esetben a kegyúri jog gyakorlata ő felségére száll vissza, ki mint 
ZS1< apostoli király a vallás és egyház örökös, és fővédnöke királyi teljha-
n a l talmára hivatkozva rendelkezett igy eme döntvényeiben.*) 
elá Ugyanezen elveket hangoztat ja Mária Teréziának 1780. szept. 

11. kiadott leirata is, melyben kijelentetik, hogy a kegyurasági j og sem 
szil honi törvények, sem királyi rendeletek értelmében ágostai vallású 
leli földesuraknak nem adományozható, mert a történet könyv tanúsága 
fog szerint már előbb ama katholikusok is, kik e jogot bírták, a kath. 

»vla egyház kebeléböli kilépés folytán attól azonnal megfosztattak. 

I I I . 
kiá 
k e r I I . József császár e tekintetben is — mint más egyéb egyházi 
sze ügyekben — eltért már elődei példáitól s rendszerétől, és az 1787. 

*) Fejér György codicillus Jur ium, Ecc. Cath. a 291. lapon, XI I I . Kelemen pá-
y o l pának 1758. kiadott ama Brevéjét pedig a 393. lapon közli, melyben Mária Theréziát 

és utódai t az apostoli királyijog czimben megerősíti. Ne csudálja senki, igy szól a 
pápai irat, ha a római pápák a magyar nemzete t és annak fejedelmét s királyait a 
kath . egyház, és a római sz. szék irányában tanúsított érdemeikért nem csak dicsére-
tekben, hanem kiváltságokban is részesit tették, ilyen a többi közt az is, hogy a király 
előtt az apostolság legdicsöbb jelvényét a keresztet egy püspök viszi e sz. szék enge-

1 1 delméböl annak bizonyságául, hogy a magyar nemzet, és annak királyai e jelvénynyel 
dicsekedni, és az alat t a kath. hitért küzdeni s győzni szoktak. Azon kiváltsággal is 

g y í bírnak e nemzet királyai, hogy mindenki által apostoli király nagyszerű és dicső néven 
szólit tatnak meg, ezen kiváltságot is megerősíti a pápa. 

C l 

ras 
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 s z- a - kiadott rendeletében megengedte azt, hogy 

azon esetben — ha protestáns vallású veszi meg — a kegyúri joggal 
felruházott kath. földesúrtól a birtokot, ez esetben ¿a kegyurijog is 
átszáll az uj birtokosra, ez azonban köteles az e joggal j á ró terheket 
is viselni. 

Az 1799. márcz. 26. 6986. sz. a. királyi rendelet ismét arra 
figyelmezteti a törvényhatóságok ut ján a földes urakat , hogy kegyúri 
jogok adományozását csak azon esetben nyerhetnek a királytól, ha az 
egyházi épületek felállitára, és a lelkészi állomás díjazása iránt elöszabott 
kötelmeiknek megfelelnek, ha csak üres telket adnak, és jobbágyaik által 
az építkezésnél csak az igás és kézi munkát nyúj t ják , minthogy ezt a 
földesúr és a község ugy is tartozik mindig megadni, ezen segély nem 
elegendő a kegyúri j og elnyerésére. 

És minthogy később az is megtörtént, hogy az ily kegyúri joggal 
felruházott földesurak eme előirt kötelmeiket hanyagul teljesítették, 
és midőn azok teljesítésére a fennálló szabályrendeleteknél fogva erre 
a hatóságok által kény szerittettek, Salvus conductust azaz kibúvó aj tót 
abban véltek találhatni föl, hogy eme kegyúri jogról lemondottak, Ő 
felsége azt el nem fogadá ; a jelen század első felében kiadott kir. ren-
deletekben (1816. Okt. 1. 1817. aug. 18. 1819. szept. 21.) ki lőn az 
i lyeneknek legfelsőbb helyről jelentve, hogy a kegyursági j og megtar-
tása, vagy leköszönése nem függ többé az illetők szabad elhatározásá-
tól, ennél fogva a vármegyei hatóságok azon utasítást nyerték, hogy 
erről őket értesítvén, kegyúri kötelmeik teljesítésére törvényes eszkö-
zökkel is kényszerítsék. 

IV. 

Habár I I . József császár halálos ágyán visszavonta is Magyaror-
szágra nézve egyházi ügyekben kiadott sérelmes rendeleteit, — melyek 
közé az előbbi pont alatt felemiitett is tartozik, — ugy látszik azonban 
a közérdek azt kivánta, hogy az illetők eme joguk gyakorla tában — 
ha kötelmeiket különben pontosan teljesítették — többé ne háborgat-
tassanak. Az 1802. év j an . 15-én a lelkészi javadalmak szabályozására 
nézve az országos küldöttség munkálata, és javaslata nyomán kiadott 
kir. leirat a kegyurakra nézve már azon szabályt állítja föl, hogy 

á) a kik eddig kir. adomány, vagy javadalmazás, vagy az 1723. 
t. cz. 55. §-a értelmében kegyurasági j og élvezetében vannak, ugy azok is, 
kik a jószág adományozásánál erre köteleztettek, vagy az ezen terhet 
viselő kamarai kincstártól nyerték adományozás, vagy vétel ut ján a 
birtokot, kegyúri jogaik élvezetében továbbra is meghagyatnak, de az 
evvel járó kötelmeket is teljesíteni tartoznak, és ha ezt tenni vonakod-

1* 
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me nának, ez esetben tartoznak a jószágvétel alkalmával nekik a vételárból 
ti83 a kegyúri joggal j á ró terhek cziinén leengedett összeget a vallás alap-
vol tárba visszafizetni. 
dö b) U j lelkészi állomások rendszeresítésénél azonban, ka a földesúr 
ség a kegyúri jogot nem kérelmezte, és igy meg sem nyerte azon ok 
vál miatt, mert az evvel já ró terheket viselni nem volt képes, ez esetben 
kéi ö felsége mint főkegyur megengedte, hogy ezen u j lelkészi állomások 
sze a vallás alaptár kegyurasága alá helyeztessenek, és ez esetben a kegy-
ezt uri jog gyakor la tá t magának tar tá föl. 
naj c) Jövőre pedig a kegy urasági jogot csak azon földesurak nyer-
jó hetik el, kik az egyházi épületek fölemelése, és a lelkész díjazása iránt 
a 1 előirt kötelmeket teljesitik, nevezetesen a lelkésznek egy egész telek 
a földet tar toznak átadni javadalmazásul . Az egyházi épületekre nézve 
péi az lön határozva, hogy azon esetben, ha az egyház pénztára tökepén-
szij zekkel bir, melyeknek jövedelme a napi kiadások fedezésére nem 
tetl szükséges, a földesúr az egyházmegyei hatóság engedélye mellett e 
szé tökepénzt is felhasználhatja az építkezésnél, a hiányzó összeget azonban 
val ő tartozik pótolni, a fuvar és kézi munkát pedig a község tartozik 
tot ezen építkezéseknél nyújtani.*) 
tar V. 

Azonban az idők mostohasága miatt honunkban kifejlett esemé-
ZSK nyek miatt nem ritka tünemény az sem már az u jabb korszakban ná-

lünk, hogy nem csak görög-keleti, lutheránus, kálvinista és unitárius, 
hanem zsidó vallású földesurak is bir tokába jutottak eme kegyúri jog-
nak oly módon, hogy kath . vallású földesuraktól adás-vétel ut ján a 

szil birtokot megszerezték, és e vételnél a többi regalejogokkal együtt r eá juk 
leli szállott a kegyurasági is, melyet az utolsó helyen említettek a fenn-
fog álló szabályrendeletek értelmében most akép gyakorolnak, hogy a lei-

M a készi bemutatási levelet az úgynevezett praesentát nem ők maguk, ha-
egj nem kath. vallású tisztjük, vagy ha ilyen nincs, más szinte kath. meg-
kiá bízottja állítja ki és ir ja alá nevükben, és az ekép kiállított okmányt 
bei az illető lelkész bemutat ja egyházi megerősítés kinyerése végett az illető 
sze föpásztornak. Elég nagy anomalia biz ezen helyzet, és tekintve a 
he£ kegyurasági jognak forrását és természetét, nagyon is sérelmes az egy-
vol házra nézve, de a mostoha viszonyok közt az egyház kénytelen eme 

sanyarú állapotot is tűrni azon reményben, hogy ez csak ideiglenes, 
rás mert a honunkban kifejlett viszonyok miatt a kegyúri kérdések sza-

bályozása is ma-holnap már szinte napi rendre fog kerülni, a kormány 
leh is kilátásba helyezte ezt már többször. 
gy« *) Lásd Tokody országos törvények e's kir. rendeletek tá ra 99. lap. Egyházi 
e ( közügyekben rendelme'nyek kivonatban 278—-282. lap. 



VI. 
Ezen itt előadottakból kitűnik, miszerint Magyarországban a kath. 

egyház javadalmai fölött az egyházi természetű kegyúri jognak gyökere 
az egyház engedménye folytán az apostoli király ezimét viselő, és jogát 
gyakorló koronás fejedelemnél van elültetve, és igy mindazok, k ik ho-
nunkban eme jognak birtokában jelenleg vannak, egyedül és kizárólag 
a király részéről történt adományozás, átruházás, engedményezés, vagy 
hallgatag beegyezés, vagy időleges eltűrés mellett birtokolják és gya-
korolják azt. — A szabad királyi városok és igy Szeged*) városa is 
felszabaditási okmányaikban egyéb kiváltságaik közt eme kegyúri jogot 
is a királytól nyerték, melyet a Jász, Kun és Hajdúk is birnak kivált-
ságaik közt. 

Ezen kegyúri jogot eme királyi, és más kiváltsággal biró nagyobb 
városokban 1848. évig kizárólag a tanács tagjai gyakorolták, itt ott 
azonban ezek részesiték eme jogban a külső tanácsot is az úgynevezett 
Communitást. Vegyes vallású városokban ezen testületbe görögkeleti , és 
protestáns vallású egyének is beválasztatván, midőn előforduló alkal-
makkor a kegyúri jogot ezek is akar ták gyakorolni, a kath. választók 
ugy látszik tiltakoztak ez ellen, és nem akar t ák azoknak eme jog gya-
korlatát megengedni. Az 1818. évben márczius 27-én 16,859. sz. a. 
kiadott királyi rendelet véget vetett eme villongásnak is, melyben kije-
lentetik, hogy vegyes vallású városokban lelkész választási jogot csak 
kath. polgárok gyakorolhatnak, és ezen királyi rendelkezés nem csak 
jogos, törvényes, igazságos, hanem méltányos is. Mert vájjon mit szól-
nának a zsidók, vagy más vallásúak, ha a kath. vallású kegyúr , vagy 
e joggal biró kath. közönség rabbit, vagy tiszteletest octroyálna szá-
m u k r a ? de igaz, hisz ezen hypothesis lehetetlenség, mert ők, ugy a 
többi hitfelekezetek is autonómiával birnak, és e sérelemnek e Mária 
országának nevezett magyar hazában csak a szegény katliolikusok 
vannak kitéve. Ök maguknak sem választhatnak lelkészt szabadon, 
annál kevésbé avatkozhatnak mások belügyeibe. 

*) Szeged városa 1719. márczius 21. I I I . Károlytól nyerte eme kegyúri jogot 
(Parochum ceu Plebanuui cum beneficiis et oneribus canonice legalibus denominare et 
cui competit praesentare). A Szegeden lakó ráczok e's zsidókra ne'zve ugyan itt megje-
gyeztetik, bogy a tanács fel van jogosítva polgárokat s lakosokat befogadni ; zsidókat 
vagy czigányokat megtűrni vagy meg nem tűrni a tanácsnak tiszte'ben áll, de ezek a 
város joghatósága alá s a közterheket viselni tartoznak, jövőre azonban ka th . vallástól 
idegen polgár semmi sziu alat t be ne vétessék. Az 1731. márczius 30-án a csanádi 
püspöki megye s káptalan javadalmazását tárgyaló kir. leirat is megemlékezik Szeged-
ről, „Ami a plébániai vagy székegyházát illeti, ugy a tanitó lakását, ennek felépítését 
Szeged városának a részére átengedett kegyúri jog czimén hagytuk meg, ugy egy segéd-
lelkész el tartását is, és megengedtük egyúttal e városnak azt is, hogy a lelkészi hiva-
ta l t egy a város által a káptalan kebeléből választott egyén viselje. Fejér idézett 
munka 353. lapon. Ez időben a csanádi püspök s káp ta lan székhelyeül Szeged városa 
volt legfelsőbb helyen kitűzve, azonban néhány év múlva Temesvárra té te te t t az á t . 



m( 2. §. 
t l s A kegyúri jog gyakorlata Szegeden 1848. év előtt, és után 1875. évig. 
vo 
d ő I . 

Stí* Említve volt már előbb, hogy Szeged város felszabaditási okmá-
nyában egyéb kiváltságai közt a kegyúri jogot is megnyerte, melyet 
1848. évig itt egyedül és kizárólag az Amplissimus Magistratus nevet 
viselő tanács gyakorolt, azonban ez érintett évben ősi a lkotmányunk 
a szabadság, testvériség s egyenlőség elvei nyomán más alakot öntvén, 
eme jog is a tanácsteremből a közgyűlés termébe ment át, és azt már 

J° nem egyedül a tanács, hanem a képviselő testülettel együtt gyakorol-
ták Szegeden, melyben a megválasztott 185 tag között öt gör. 
keleti, a többi kath. vallású volt, a tanács tagjai közé szinte két gör. 

Pu k. vallású volt beválasztva, protestáns, vagy zsidó vallású egy sem 
jutott be a képviselők közé.*) 

A közbejött szomorú események miatt nem sokáig ülésezhettek 
ugyan eme számukra megnyilt nagy teremben a képviselők, mely ha 
1861. évben rövid időre felnyittatott is számunkra, de ujolag bezáratot t 
az ismét az 1848. évi törvények alapján megválasztott képviselők előtt, 
k iknek helyét 1862—1867 a magyar provisorum ideje alatt a megyei 
főnökség által kinevezett kiiltanács tagjai községi bizalmi férfiak fog-
lalták el, de ekkor ismét megnyíltak előttük ama terem ajtai , hol 
mai nap is háboritlanul 284 képviselő tanácskozik, kik közül 142 adó 
alapján mint virilis, 142 pedig mint választott képviselő ju to t t oda be. 

*) (Ez utóbbiak iránt igen kedvezőtlen hangulat uralkodott akkor itt Szegeden, 
S Z 1 mert midőn a márcziusi napokban a közcsendi állandó 24 tagu választmányba egy előkelő 
leli szegedi zsidó is beválasztatott , annak az ellenszenv miatt azonnal le kellett hivataláról 

köszönni, mely a felizgatott s félrevezetett népnél oly nagy mérvet öltött, hogy midőn 
1849. márcz. 19. háladó isteni t iszteletüket ta r to t ták sátor alat t a piaczon, másnap a 

la n®P o t t a iárdaköveket fölszaggatta , mivel a helyet Mózes követői lábaikkal megfertőz-
tették.) Reizner régi Szeged 125. 261. lap. Ugyan ö a 192. lapon felemlíti azt is, hogy 
1848. év jul ius havában az üresedésbe jö t t kisteleki plébánia állomásra Oltványi Pál 

k i á adminisztrátor ellenében, akinek érdekéből a község elöljárósága küldöt tséget is bocsá-
tot t a tanácshoz, Bezdány Ferencz választatott meg. Ezen rövid értesítés kiegészítésére 

öe i m e g kell jegyeznem azt is, hogy a márcziusi szabadság elveket félremagyarázó kisteleki 
sze község azt vélte, hogy a földesúri joggal a kegyurasági is el lett törülve, és ezt, mivel 

a községi pénztár fizette a papot, ő örökölte. 1848. évi virágvasárnapján tar tot t nép-
llO£ gyűlésben Szűcs Antal lelkészét letette, kiüzé a községből s őröket állított föl, hogy azt 
V 0 J ezek visszatérésében gátol ják. Lonovits József csanádi püspök erről értesülvén, engem 

— mint akkor már udvarában sz. széki aljegyző minőségben szolgáló papját — azon 
parancscsal látott el, hogy azonnal Kistelekre menjek, s az ügy letárgyalásáig mint 

r á s viseljem a hivek gondját . Kértem s könyörögtem, hogy mentsen föl ettől, 
féltem — az igazat megvallva — ily barbár községben ütni fel sátoromat, mely ily 

— hal la t lan módon kezdte gyakorolni vélt kegyúri jogát . A püspök nem engedett s látva 
l e h aggodalmaimat, okos ember, igy szólt hozzám : te szegedi vagy, majd szépen megtérí ted te 

a m a Szegedről származott kistelekieket, óhajtóm is, hogy eme vétkes te t tük megbánására 
g y í bird őket. Tele aggodalmakkal nagy pénteken értem e félelmes helyre, hol reményem 

s várakozásom ellenére a legnagyobb szivélyességgel fogadtak az elöljárók, és meg-
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VI. 
Ezen időszak alatt 1848—1875. több izben volt alkalma Szeged 

város hatóságának eme kegyúri iogát gyakorolni. 
a) Szeged belvárosban 1849. évben Szabados József. 
bj Rókus külvárosban 1849. Szűcs Antal, 1864. Bezdány Ferencz, 

1865. Dobó Miklós. 
c) Kisteleken 1848. Bezdány Ferencz, 1864. Csikós József. 
d) Tápén 1875. Szilber Gíyula lelkész megválasztásánál. 
e) A kántorok is változtak e korszak alatt, 1859. a rókusi, 1861. 

belvárosi választatott meg. 
Azonban ezen választások közül csak az 1848. évben a kisteleki 

1849. belvárosi lelkész (a hivatalából letett Kreminger Antal helyébe 
más lelkész választatván meg, mely választás utóbb a magyar cultus s 
oktatásügyi minisztérium által megsemmisíttetett), 1861. évben a belvá-
rosi kántor és 1875. évben a tápéi lelkész választásnál érvényesithette a 
közgyűlés ama jogát, a többi választások a német s magyar proviso-
rium korszakába esvén, a kegyúri jogokat ismét a tanács gyakorolta 
a lelkészek s más egyházi szolgák kinevezésénél, de sem — mint mái-
fentebb említve — 1848., 1861. és 1875. évben, ugy 1849. a szabadság-
vagy inkább szabadosság, és a szegedi országgyűlésen 1849. kimondott 
emancipatio a rany korában történt választásoknál sem szerepelhettek a 
zsidó képviselők azon egyszerű ok miatt, mert képviselőknek nem vá-
lasztattak meg, ezek közé is csak egy pár görögkeleti vallású polgár 
választatott be.*) 
kezdtem a reám bízott hivatalos teendők végzését. Három hónapi hivataloskodásom 
ideje a la t t oly nagy szeretettel viseltettek irántam, hogy miután Szűcs Antal lemondott 
e javadalomról, u tódának minden áron engem óhajtot tak, és egy e czélra hirdetet t 
gyűlésben megválasztani is akar tak , és miután nem birtam őket arról meggyőzni, hogy 
a kegyurijog a városról nem szállott reájok, mert az ezentúl is Szeged város hatóságá-
nál maradt, Budapestre a minisztériumhoz bizottságot küldöttek, azonban ott is csak 
azt ismételték nekik, mit már tőlem hallottak, és ott is a kérvény ezés ú t já t mint czélhoz 
vezetőt a jánlot ták nekik ez ügyben. Nagy számú küldöttség jö t t be Szegedre a választás 
napján, de eredmény nélkül, mert a kifejlett körülmények miatt a kétségbevont kegy-
úri jogaira fél tékeny városi hatóság nem vélte tanácsosnak a veszedelmes praecedens miat t 
eme óha juka t teljesíteni. Csak azért egészítem ki e bővebb értesítéssel ama rövid 
tudósítást , hogy egy ú t ta l kitüntessem azt is, miszerint Magyarországban ta lán én 
voltam a legelső pap, kinek megválasztásánál vagy inkább bukta tásánál nem többé 
a tanács, hanem a képviselők is voksoltak, egyébiránt e közleménynyel azt is 
igazolni akarom, hogy ¡Szeged város közgyűlési termében igy f. é. márcz. 11-én nem 
elöszór, hanem másodszor buktam, vagy buk ta t t ak meg. Schiller német költő állítása 
szerint a harmadik kísérlet nagy veszélylyel szokott járni, alig hiszem azonban, hogy 
arra már időm, kedvem, hajlamom, akaratom többé lehessen, és igy ama megjósolt ve-
szélytől biztosítva e'rzein magamat . 

*) A városi levéltár tanúsága szerint a tisztujitások alkalmával beválasztat tak : 
a) 1861. a tanácsba 1 g. k., 202 képviselő közé 4 g. k., 4 prot. val lású. 
b) 1868. tanácsba 2 g. k., 189 képviselő kö>>é 5 g. k., 3 prot. 
c) 1872. tanácsba 1 g. k., 284 képviselő közé 6 g. k., 4 prot., 35 zsidó. 
d) 1878. tanácsba 1 g. k., 284 képviselő közé 1 g. k., 7 prot., 40 zsidó. 
e) 1885. a 284 képviselő közé 4 g. k., 10 prot. és 50 zsidó vallású. 
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me I I I . 
t i s Az 1835. évi Canonica visitatio is Szegeden e kegyúri jog gya-
vo korlatára nézve a városi tanácsot ruházza föl. 1848. évi X X I I I . és 
dö 1870. X L I I . a köztörvényhatóságokat rendező törvények sehol egy 
Stít betűvel sem érintik azt meg, hogy a tanácsnak eme joga a közgyü-
v á lésre ruháztatik át. Az előbbinél a 25. §. kijelenti, hogy további rende-
ké. létig a tanács azon hatósággal ruháztat ik föl, melylyel jelenleg a me-
sze gyei kis gyűlések, a közgyűlés pedig ugyanazon hatósággal, melylyel a 
gz( megyei közgyűlések bírnak. No az pedig már nagyon világos, hogy ez 
na utóbbiak kegyúri jogokkal felruházva nem voltak, és igy azt nem is 
jo gyakorolhatták. D e még az 1870. évi törvényből is bajos volna kimu-
a 1 tatni azt, hogy a törvény világos rendeletére ju to t t volna-e kegyúri jog 
a a városi tanács terméből a képviselő testület termébe át, mert a most 
pe: érintett törvény 43. elősorolja ugyan a a —q) alatt mindazon ügyeket , 
szi melyekre nézve a közgyűlés illetékes, de ezek közt a kegyúri jog fol-
tét említve nincs, azonban az utolsó pont alatt föl van az is jegyezve , 
szt hogy végre azon ügyek is a közgyűlés elébe tartoznak, melyeket ezen 
val uj , vagy más törvény, vagy a törvényhatóság szabályrendelete kizáró-
tot lag a közgyűléshez utasit. 
tar Szeged városánál is tehát az e czélra alkotott szabályrendeletek 
azt alapján származott át a kegyúri jog gyakorlata a tanácstól a képviselő 
zsii testülethez, melynek tagjai közé most már a virilis rendszer alapján 
nal más vallású képviselők is bejutottak mint föntebb kimutatva van. 
elá 

A szegedi zsidók czimü könyv XII . lapján az van ugyan hirdetve, „hogy Dr. Kre-
minger Antal prépost a szegedi r. e. elerus feje indítványozta az 18G1. j anuá r 5. tar-
tott közgyűlésben, hogy a városi képviselő testületbe zsidók is befogadtassanak", a 
»Szegedi Hiradó« ez évi j an . 6. számában is felemlíti ezen indítványt, mely avval volt 

leli a prépost ál tal indokolva, „hogy miután most a megyék s városok már megadták a 
i példát arra, hogy a hazánk földén laké embertársainkat — bár mily vallást követnek 

c is — ha viselniök kell a terhek egy részét, részesüljenek a jogokban is, miután i t t 
M a Szegeden a zsidók 3000-en laknak, véleménye szerint a városi képviselő testületbe 

zsidókat is kell választani." Azonban ezen indítványnak nem lett semmi eredménye, a 
ö« megválasztott képviselők neveit közli ugyanazon liirlap jan . 17. számában, de egyetlen 

k i á egy zsidó vallású polgár sem ju to t t azok közé be ; ugy az 1867. évben ú j ra megvá-
i lasztott képviselőtestületbe sem, akkor és most is csak néhány görögkeleti polgár ré-

szesült e szerencsében. Aki az indítványozó öreg lelkészt közelebbről ismerte, azt is 
Sze tudja , hogy az ö politikai elvei a két szélsőség terén gyakran kóvályogtak, egyébiránt 
, ezen indí tványának egy más diplomatico politikus kulcsát is könnyű föltalálni. 1849. 

e évben nem tudván megbarátkozni a szabadság szellemével, noha a Reizner János köny-
v o l vében 288. lapon közlött védelmében több adatot hozott föl e tekintetben a maga 

javára — Szeged város hatósága által megfosztatott még is j avada lmátó l ; most tehát 
— midőn 1861. évben a német provisorium ideje alat t elnyomott alkotmányos szabad-

rás b a J n a l a u-íra fölvirradt — nehogy ismét az tör ténjék vele, ami a múl tban megtör-
tént, ö is a felkelő napot akar ta üdvözölni, és szabadelvüsége'nek ama holt indítvány 

— megtétele által akar ta tanúbizonyságát adni, azután nem sokára üdvözlé ismét a más 
l e h irányban fénylő napot. Nem vagyok ugyan részemről bará t ja az ily következetlenségeket 

tanúsító eljárásoknak, de kimenteni tudom még is, mert a politikai ügyekre nézve a 
gy< józan ész azt súgja, hogy a köpönyeget hasznos gyakran a szél ellen védelmül fordítva 
e ( használni. 
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Azonban ezen időszakban 1872 —1875. nem volt a tápéi kivételével 
sem lelkész, sem kántor-választás, és ba lett volna is, biztosítani merek 
mindenkit, hogy a zsidó képviselők be nem avatkoztak volna a patronalis 
jognak lelkészválasztási ügyébe, mert akkor még életben volt Dr. Lözv 
Lipót a szegedi zsidó hitközségnek tudományos képzettségű, s övéinél, ugy 
másoknál is nagy tiszteletben részesült főrabbija. 0 az alkotmányos 
szabadságnak előharczosa volt ugyan, és nagyon örült annak, hogy a 
képviselői gyűlés tágas termét nem ugyan a már 1861. évben erre fel-
kért szegedi polgárok, hanem maga az őket már előbb régibb sanya-
rúbb helyzetükből emanczipáló országgyűlés 1870. évben alkotott tör-
vénye által a zsidó vallású polgárok számára is felnyittatta, de óva 
inté mindig saját hitfeleit arra, hogy a kath. egyháznak a közgyűlési 
teremben tárgyalt ügyébe ne avatkozzanak. Ha előfordult az egyházi 
személyek, hitoktatók, harangozok, vagy kántorok részéről fizetésjavi-
tást tárgyaló ügy, vagy a város kegyurasági joga alá tartozó négy 
plébániai egyház, vagy lakház kijavítására nagyobb vagy kisebb össze-
gek megszavazásáról volt vita a közgyűlésben, ö soha be nem vegyült 
a vitába, és ha névszerinti szavazásra került a kérdés eldöntése, kivo-
nult a teremből és híveinek egy része is követte ötet, oly nagy tekin-
télynek tartot ták, oly nagy tiszteletben részesiték ötet hivei, miszerint 
készséges örömmel hódoltak nem csak a szép Synagógában, hanem 
ezen kivül is vezénylő szavainak; és midőn ezen eljárása iránt néme-
lyek interpellálták őtet, egész őszinteséggel azt felelte, hogy e nagy 
kathólikus városban, hol a zsidók a többi polgárokkal békességben 
élnek, sem nem illő, sem nem tanácsos nekik a kath. egyház belügyei-
nek mikénti elintézésébe avatkozni, majd elvégzik azt önmaguk is, mi 
sem szeretnénk, ha ők a mi belügyeinkbe avatkoznának.*) 

De a szegedi zsidó hitközségnek ezen tiszteletreméltó bölcs-
tanácsadója, tiszteletre méltó aggastyána 1875. év végén elhunyt, hálá-
ból nagyreményű fiát Dr . Lőw Imánuelt meg is választák azonnal 
utódának, de csak 1878. évben foglalhatta ö el e lelkészi állomást, 
mert tanulmányait kellett előbb bevégezni. Dr . Lőw Lipót halála után 
egészen más szellem s irány kezdett uralkodni nemcsak a zsidó hit-
község kebelében, hanem ezen kivül is uralomra vergődni, a báró 
Eötvös József minisztersége alat t tartott budapesti zsidó congressus ké t 

*) Nem regényt, hanem történeti eseményt rajzolok e füzetben, önmagam is 
1871. év végén lettem Szegednek állandó lakosa, és a virilis alapon bejutván a képvi-
selő terembe, nemcsak én, de számtalanok igazolhatják a fentemiitet t tünemények s 
adatok valóságát, midőn az ily patronális kérdés hevesb vitát idézett elő és névszerinti 
szavazás lön indítványozva, mindnyájan a derék öreg rabbi felé néztünk, és egymásnak 
t r é f a a l a k j á b a n m o n d o t t u k , h o g y nézd csak az öreg ur már mozog székében s mindjárt ki-
megy szokása szerint, hová ismét az öt követő híveivel visszatért, de a teremben mara-
dók sem szavaztak. 
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pár t ra — reform és orthodox — szakítván honunkban a zsidókat, e 
szakadás Szegeden is — mint köztudomásu dolog volt — szinte mu-
tatkozott, azonban az öreg rabbi akép tudta tapintatos eljárásával a két 
párt eltérő véleményeit és érdekeit a néki minden bonyolult ügyben 
sikert szerezni szokott atyai intése, néha szigorúbb feddésmodora által 
kiegyenlíteni, hogy életében a végelszakadás nem történt meg, ugy 
hogy a neologok s orthodoxok együtt maradtak , és ugy a hitközség, 
mint a városnál tárgyalt egyházi ügyekben nagyobb befolyásra törekvő 
s szabadelvű irány után vágyó fiatal képviselők is az öreg ur tanácsára 
a conservativ és non interventió alapon megmaradtak. 

3. §. 

A kegyúri jog gyakorlata Szegeden 1876—1885. 
I . 

Az elhunyt dr. Lőw Lipót halála után a szegedi zsidó hitköz-
ségnek nem ugyan lelkésze, hanem tanácsadója, útmutató vezére 
dr. Rósenberg (ltósa) Izsó jeles képzettségű ügyvéd lett.*) A Sze-
gedi zsidók czimü könyv szerint (93. la/p) már 1867. febr. 10-én ki-
tüntette öt községe az által, „hogy tekintetbevéve az ö kitűnő állását, 
melyet a magyar zsidóság, de főleg a hitközség méltó dicséretére a 
társadalomban elfoglal, a szegedi hitközség tiszteletbeli titkárává egy-

* Mikszáth Kálmán azt ir ja Fény s Árnyképek czimü munká jában róla, liogy 
egyike a legokosabb embereknek Szegeden, akiről nem lebet mondani, hogy az eszét 
rosszul használja, higgadt mint az angolna, ildomos, élete zaj talan, csendes és léimért, 
keresett ügyvéd. A kir. biztosi tanácsnál öt mint legszorgalmasb és legmunkásb egyént 
tünte t i elö. Ju ta lmul ö felségétől Várhelyi előnévvel nemességet nyert ezért. E je l lem-
rajzot én is aláírhatom. 1873—1879. ügyvéde s egyúttal igazgató tanácsosa volt a 
szegedi ált. t akarék tárnak és mint elnöknek volt a lkalmam itt is, ugy ez idő .alatt 
a szegedi adó felszólamlásoknál, hol ülnök voltam, az ál ta la tárgyal t vagy képviselt 
ügyeknél tanúsított el járásánál ügyességét és jogismeretét megismerni, de mindamellett 
is az egyházi ügyekben vezérszereple'sének irányát helyesnek nem, söt reánk ka th . 
nézve sérelmesnek találom. 

Fentisztel t dr. Fosa Izsó ur nagy kitüntetésben részesült akkor is, midőn a király 
látogatás alkalmával Szegeden nem csak a szegedi, hanem az egész alföldi zsidó köz-
ségek küldötteinek élén jobbágyi hódolat hűségét tolmácsolhatta a fejedelem előtt. E 
vezérszerepnek legújabban is tanúbizonyságát nyu j t á abban, hogy a szegedi hitközség 
nevében f. é. ápril hó 2-án az országgyűléshez (a Sz. Híradónak már ápril 3. számá-
ban megjelent) feliratot intézett az iránt, hogy a főrendiház újjászervezésénél a zsidó 
nép magyarországi főrabbija is ott helyet s széket nyerjen az ország kath. fo pásztorai 
mellett . Azonban miután ez időben már a minisztérium jóváhagyása mellett a főrendiház 
döntöt t és a képviselőháznak eme törvényjavaslatát a zsidó főrabbira nézve el nem fogadta , 
a szegedi zsidó hitközségnek eme óhaja alig fog teljesülhetni, melyet egyébiránt a 
hirlapok jelzése szerint az e végett megkeresett pesti zsidó hitközség sem talál t párt-
fogásra méltónak, és igy nem teljesité a szegedinek ama kérelmét sem, hogy ö is e 
tá rgyban kérvényt nyújtson be az országgyűléshez. 

Ezen felirat magyarázza meg igy a szegedi hitközség főrabbija ál tal f. é. ápril 
2-án a százados ünnep alkalmával tartott s sajtó u t ján is megjelent — különben szép 
szövegű — beszédének ama tételét is, hogy a zsidók Magyarországban 18 év óta 
élvezik — bár nem keserületlen, nem teljes mértékű — szabadságukat a többi honpol-
gárokkal együtt . 



hangulag megválasztotta, 1874. évben pénzügyi, 1876. iskolai elöljáróvá, 
1884. pedig hitközség elnökévé egyhangúlag megválasztotta." Azonban 
habár ö szabadelvűbb irányt szeretett volna is már előbb a zsidó hitköz-
ségnél behozni, ugy a közgyűlés-szereplést is más irányban vezetni, de 
ezen óhaja az öreg rabbi életében nem sikerült, lehet hogy öt a 
conservativ vezénybottól megfosztani és igy megszomoritani az i ránta 
érzett nagy tisztelet nem engedé. Azonban a szép tehetségei miatt raa-
gasbra vágyó, és nagyobb tevékenységi tér után sóhajtozó fiatal ügy-
védnek az öreg rabbi halála meghozta terveinek, és eszméinek életbe-
léptetésére a kedvező alkalmat. Nem volt kibékülve azon rendszerrel 
sem, mely mellett a városházánál a közigazgatási ügyek vezettettek, 
de azon visszavonuló szerep sem nyerte meg tetszését, melyet a zsidó 
képviselők a közgyűlési teremben eddig követtek. 

Reform után törekedve, ennek eszközlése s a közügyekbeni na-
gyobb befolyásszerzés végett alakitá 1875. év végén közjogi ellenzék 
zászló alatt ama politikai klubbot, melyet mi öregebb képviselők ak-
kor még tréfából hátul^omboló pár tnak neveztünk azért, mert nemcsak 
a vezér, hanem az ahoz csatlakozó ügyvédek s tisztviselők mind fiatal 
emberek vo l tak ; a városnak ellmnyagolt vitális s közigazgatási ügyeit 
czélszerübben vezetni, a kormány ellenében is — ha szükség — oppo-
nálni, és a város érdekeit erélyesb uton-módon előmozdítani, s jövedelmi 
forrásait növelni, a percsorai töltés polyp karjaiból e várost kiszabadí-
tani, és azt a szerencsétlenül vezetett Tisza-szabályozás folytán éven-
kint kisebb-nagyobb mérvben fenyegető árvízveszélytől megszabadítani. 
Ily nagyfontosságú kérdések felkarolása volt a programmja ezen u j 
politikai pár tnak, mely a közgyűlési napok előtt ülésezvén, előlegesen 
tanácskozott, és határozott is a napirendre kitűzött tá rgyak iránt, és 
mint egy jól rendezett sereg vonult be a terembe, hol a pártelnök s 
testvére Kálmán, törvényszéki ülnök s szinte jó szónok vitték a vezér 
szerepet. Hir szerint oly szigorú pártfegyelem uralkodott ezen tagadha-
tat lan a város érdekeiben nagyon is buzgólkodó pártnál , mint a sza-
badkömiivesi páholyban, *) a kisebbség tartozott véleményét s meggyő-
ződését a többségnek alárendelni, ez ellen a közgyűlésben sem'szó-
lani, sem voksolni nem állott többé szabadságában a leszavazott tagnak, 
mert különben kitették a szűrét onnét. 

E jól fegyelmezett, a páholy tagjaival együtt 80—100-ra föl-
szaporodott pár t nemsokára oly hatalmi állást foglalt el a közgyűlési 

*) A szegedi Árpád a testvériséghez czimet viselő e's Dr. l tósa Izsó föpáholymester 
kormányzata alat t álló páholynak az 1880/1 évre megjelent névtára szerint 57 t ag ja 
van Szegeden, — kik közt 22 keresztény vallású, — tiz tisztviselője közül négy szinte 
keresztény, a többi tagok mind zsidók, egy pár tag kivételével a többiek mind bejutot tak 
a képviselők közé, részint virilis, részint választási alapon. 
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m € teremben — melyet a többi képviselők csak a választások alkalmával 
tis: szoktak látogatni — hogy a jó főispán, Dáni Ferencz egyszer csak azt 
vo vette észre, hogy itt már nem ö s pár t ja uralkodik, hanem az u j pár t 
dö dönt s határoz. Mint ügyes politikus és diplomata, alkudozni kezdet t 

tehát ö is ezen többé már nem ignorálható párttal , és igy gyakran 
v 4 előleges alkudozás és egyezség u t ján döntettek el a közgyűlési ügyek, 

ennek a takt ikának azután az volt practikus eredménye, hogy az u j 
sze pá r t mindig nagyon sokat kért , s ha ebből engedett is utóbb, mégis 
e z ( mindig sokat nyert . Ezen ügyes kézzel szőtt és használt manuever kö-
n a vetkeztében a főispán azt hitte, hogy ezen a Tisza kormány ellen is a 
jé város érdekében opposicióba lépő pártot a túlzásoktól visszatartva, 
a ] megnyerte annak részére, és igy ő vezényli azt, pedig ellenkezőleg 
a történt, ez vezérelte tudta s akara ta nélkül talán a jó főispánt, és párt-
pé] j á t is nemcsak a közgyűlési teremben, hanem Szeged I. kerületében is 
s-ái leszavazta azt nemsokára, midőn a szegedi kerületet több évig dicső-
i é t sóggel kormánypárt i programmal képviselő Horváth Mihályt elejtve, 
s z é saját c lubbjának egyik főemberét választotta meg egyesült ellenzéki 
val programm alapján országgyűlési képviselőnek, 
tot 

tar I I . 
azt 
zsii 
nal 
elá 

szil 
leli 

Ezen fölvilágositásul itt megérintett körülmények után tovább 
haladhatunk már az események közlésében. 1876. évben a felsővárosi 
kántor meghalt, Szeged város kegyúri jogához tartozott, az egy-
házi hatóságot képviselő szegedi esperes közbenjöttével a pályázók 
által megtartott próba után a kántor t megválasztani. Mint emlitém, 
a zsidó képviselők eddig soha nem gyakorol ták az egyház szolgái 
megválasztatásánál eme kegyúri jogot , csak eme választásnál először, 
közülök egy-kettő el is jött a választás előtti napon a felsővárosi egy-
házban megtartott próbaéneket is meghallgatni. 1876. aug. 5-én a köz-

eo3 gyűlés által Erdélyi Sándor választatott meg a 27 pályázó közül kántor-
nak . A felsővárosi hivek a cultus és oktatásügyi minisztériumhoz beadott 

k*31 kérvényükben e választásnak megsemmisítését és uj választásnak elren-
s z e delését kérelmezték azért, mert nem a tanács, hanem a közgyűlés 

választá a kántort , és a görög kel., protestáns és zsidó képviselők is 
szavaztak, holott a Visitatió Canonica szerint a választási j o g a taná-
csot illeti és a plébánia hiveit. *) 

ras 
— *) Ez utóbbi állítás téves, mert <i Yisitatio erről hallgat, nem is voltak a hivek 

ennek gyakorlatában eddig, noha az 1876. márcz- 12-iki közgyűlésen kérelmezték 
ugyan ők e jogot maguknak megadatni, de az kijelenté, hogy a fennálló viszonyok 

g y í közt e jogot nékik át nem engedheti, azonban mint eddig, ugy most is ezen állomás 
betöltésénél a hivek óhajá t ki telhetökép figyelembe veendi a városi hatóság. e c 
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A városi hatóság az ez ügyre nézve jelentést kérő minisztérium-
nak 1877. márcz. 11-én azt válaszolta, hogy a választás megtörtént 
annak rendje s módja szerint, és a választott már az egyházmegyei 
hatóság által is megerősíttetett, a kegyúri választási jogot százados 
gyakorlat szerint a város egyetemének képviselete gyakorolta mindig, 
valótlan tehát azon állítás is, hogy a választásra illetéktelen egyének 
folytak be, mert a törvényhatóságot megillető jogban részes a törvény-
hatósági képviseletnek valláskülönbség nélkül minden egyes tagja, en-
nek alapján kérte a fölebbezöket elutasítani. 

A minisztériumnak pótlólag tett ama kérdésére, hogy mily jog-
alapon történt az 1835. évi Canonica Visitatio ellenére a közgyűlésen eme 
kántori választás? a városi hatóság felkiildé a már felsőbb hatósági 
jóváhagyásban is részesült szervezeti szabályokat, melyeknek 3. §. d) 
pont ja értelmében a kegyúri jogokat a köztörvényhatósági bizottság 
gyakorolja . A minisztérium- 1877. május 13. 11894. sz. a. kijelenté, 
hogy noha e választás a Canonica Visitatio ellenére nem a tanács, 
hanem a közgyűlés által történt, ámbár azt mint kétoldalú szerződést 
nem állott hatalmában a városi hatóságnak felodani s attól eltérni, de 
mivel az általa felkért püspöki hatóság utólagosan beleegyezett e módo-
sításba, értesiti a várost, hogy a folyamodókat elutasitá és jelenleg a 
választást megerősíti.* 

Figyelemre méltó eme ministeri döntvényben az, hogy a Canonica 
Visitatiohoz ragaszkodva, a tanács joga mellett s igy a közgyűlés 
beavatkozása ellen foglalt áláspontot, noha az ezen kegyúri j og gya-
korlatát a közgyűlésre átruházó szervezeti szabályok a minisztérium 
által már meglettek erősítve, és csak azért hagyta jóvá most a válasz-

*) 11844. Oktatásügyi m. kir. minisztérium. Harsányi János és társai Szeged 
felsővárosi lakosok felfolyamodványát, melyben az ottani r. k. éneklő választásánál 
követet t eljárás ellen fölszólalván a város kegyurasági jogát a legújabb egyházi láto-
gatási okmány alapján meghatároztatni, és a szóban forgó választás mellett u j szabály-
szerű választást elrendeltetni kérték ; 

tekintettel arra, miszerint az illetékes csanádi püspök utólagosan határozott bele-
egyezést nyilvánította az iránt, — hogy eltérve az 1835. évi egyházi látogatás mint 
kétoldalulag kötelező okmány szabványaitól, melyek szerint a kegyúr a városi tanács s 
amelyeket egyoldalulag az egyház megyei hatóság egyenes beegyezése nélkül módosítani 
a városi közönség feljogosítva nem volt — a felsővárosi r. k. éneklész a városi képviselő 
testület ál tal vá lasz ta to t t ; 

továbbá tekintet te l arra, hogy a választás a legke'pesb és erkölcsileg kifogás 
alá nem eshető pályázóra esett, és a választási cselekvény az e részben illetékes 
egyház megyei hatóság által is megerősíttetett : 

elutasítom e fe!folyamodást és a megtámadott választást helyeslő tudomásul 
veszem. 

Mitől a városi közönséget a felszólalásnak, továbbá mult évi aug 1. és f. é . 
márcz. 27-én 385. és 4945. sz. a. kelt jelentése csatolmányainak visszazárása mellett a 
folyamodók értesítése végett ezennel tudósítom. 

Budapest, 1877. márcz. 13. Trefort. 
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tást, mert a püspöki hatóság jelen esetben utólagosan felmentvényt 
adott az eltérésre nézve, és a választást már ö is megerősité. 

A zsidóképviselök tehát most gyakorol ták itt Szegeden először a 
kegyúri jogot, de most sem háboritlanul, mert az ellen több ezer sze-
gedi polgár aláírásával ellátott kérvényben tiltakozás nyúj tatot t be a 
felsőbb hatóságnál, mely azonban e kérdésre nézve nem intézkedhetett 
érdemileg, miután a városi hatóság fentebb érintett felterjesztésében 
agyonhallgatta e körülményt, és csak azt jegyezte meg, hogy illeték-
telen egyének nem szavaztak, csak azok, kiket a törvény feljogosít a 
szavazásra. A püspöki hatóság sem birt tudomással a szavazók vallásá-
ról, a minisztérium által csak utólagos beegyezés kéretett egyedül a 
Can. Visitatió rendelményére nézve, kétség kivül ha tudomására jutott 
volna azon körülmény, hogy nem kath. és igy zsidó vallású képviselők is 
szavaztak, ehhez már beegyezését minden bizonnyal megtagadta, és a 
minisztériumtól e gyakorlatot jövőre eltiltó érdemleges határozatot kért 
volna kiadatni. 

I I I . 

1877. évben ismét uj alkalom nyilt Szeged város képviselő tes-
tületének a kegyúri j og gyakor la tá ra a Rókus külvárosi lelkészi állomás 
betöltésénél; két jelölt körül csoportosultak a választó képviselők, a 
győzelem azé lett, kit ama fentebb bővebben ugy eredetére, mint tevé-
keny működésére nézve bővebben leirt politikai clubb felkarolt, mely 
fegyelmezés folytán tömör testet képezve, a közgyűlési teremben győ-
zelmet szokott aratni.*) A bukott párt nem élt fellebbezési jogorvos-
lattal a választás ellenében valószínűleg azért, mert kilátása volt, hogy 
a már ez időben idegbaja miatt hivatalát alig teljesíteni képes és igy 
arról lemondani készülő kisteleki lelkészi állomás betöltésénél most 
megbukot t jelöltjét éppen az azt most leszavazó uj pár t segélyével 
győzelemre fogja vezényelni, ki 1880. évben csakugyan meg is válasz-
tatott, mely választásnál ismét tevékeny szerepet vittek a nem kath . 
városi képviselők. 

*) A választás u tán visszatérvén Tátra-Füredről , hol már értesültem a választás 
izgalmas tüneményeiről, ugy annak eredményéről is, midőn néhány zsidó vallású kép-
viselő dicsekedve emlité nekem föl a takarékpénztárban, hogy mikép s hogyan kortes-
kedtek, j á r tak , keltek s működtek azért, hogy jelöl tüket győzelemre vezessék, azt hí-
vén, hogy ez által nékem nagy örömet okoznak, — mert ha hon vagyok én is arra 
szavaztam volna — kijelentém nekik, hogy nékem nagyobb örömöt szereztek volna, ha 
ezen a kath . egyház belügyébe nem avatkoznak ; nem találom részemről helyes eljá-
rásnak azt, hogy e nagy kath . városban más vallásúak válaszszanak nekünk egyházi 
elöljárókat, ők sem szeretnék, ha mi tennők azt részükre, és rabbit octroyálnánk 
számukra vagy mint ma egy másik képviselő nékem egy kissé tréfásan kijelenté, mi 
liatározuánk meg a kóser vagy treffel fogalmát. Talán az illető jó u rak emlékeznek 
még ezen nyilatkozatomra. 



IV. 

Ugyanezen szellemű közgyűlés bukta t ta meg 1878. évi aug. 10-én a 
Szeged alsóvárosi r . k. iskolaszéknek kérelmét, melyben a Szeged alsóvá-
roson az ottani r. k. hitfelekezeti apácza népiskolában 1873. év óta 
működő három okleveles, és évenkint 200 szegény leányt tandíjmentesen 
oktató apácza részére a többi hitfelekezeteket is segélyező városi pénz-
tárból az 18G8. törvény nyomán segélyt kért utalványoztatni; és noha a 
városi tanács igen kedvező vélemény mellett terjészté be az iskola-
széknek eme kérelmét és azt elfogadásra melegen ajánlá, a közgyűlés 
azt mégis megtagadta. Az iskolaszék a belügyministeriumhoz folyamodott 
eme közgyűlési végzés feloldása végett, de a közbejött vizveszély, és 
más körülmények miatt miniszteri döntvény onnét e tárgyra nézve azért 
nem érkezett, mert a városi hatóság 1880. évben saját kezdeményezéséből 
máskép határozván, ez ügyben ama végzését ön maga feloldotta, s a 
föllebbezési iratokat mint már tárgynélkülieket a város levéltára számára 
visszaküldetni kérte.*) 

V. 

A zsidó képviselőknek a rókusi lelkésznek 1877. történt válasz-
tása alkalmával tanúsított befolyása ismét nagy visszatetszést szült e 
város kath. lakosságánál, kik mint 1876-ban, ugy most is kétségbe 
vonták azoknak ama jogát , melyet tényleg gyakorolnak. Még inkább 
megerösité őket eme véleményben a I I . pont alatt idézett cultus mi-
nisztérium leirata, mely csak kivételesen engedte meg a kegyúri jognak 
a közgyülésbeni gyakorlatát , és az exceptio firmát regulám jogi elv szerint 

*) A városnak 1880. decz. 10. e tárgyban hozott határozata igy van szövegezve 
«Tekintettel azon körülmenyre, hogy a közpénztárból az összes hitfelekezeti iskolák se-
gélyt nyernek, s tekintettel arra, hogy az apáczak vezetése alat t álló három tantermii s 
osztályú évenkint mintegy 160 leánynovendéket számláló népiskola ál tal a város 
ugyanennyi iskola és tanítónő fenntartása és díjazási költségeitől van megkímélve, s 
tekintettel végül arra, hogy ezen római kath . hitfelekezeti népiskola a törvény értelmé-
ben van berendezve, és a törvény értelmében .fcjlesztetik, és a növendékek ott az il-
letékes taufériiak s a szülök tapasztalatai szerint kitűnő sikerrel okta t ta tnak, mind-
ezeknél fogva az alsóvároson fennálló r. k. hitfelekezeti iskolában müködö három 
apácza részére egyenkint 200, összesen 600 f r t évi segélykép, valamint a három tan-
terem fűtésére 12 öl puhafának kiszolgálása ezennel egyhangúlag hozott határozattal 
megszava»tatik, és e / en segély részükre mindad iiglan biztosíttatik, mig ők a népne-
velés terén működve, a törvény által előirt módon s az eddigi elismerésre méltó buz-
galommal teljesitik feladataikat , mely reményben a törvényhatóság ha idővel netalán 
csalatkoznék, ezen segélyösszeg visszavonása iránti határozat jogát fenntar t ja . Ezen ha-
tározat ál tal az J878. aug. hó 10-én 357. sz. a. kelt közgyűlési határozat megváltoz 
tátott , és az ez ellen intézett ugyanaz évi 443. sz. a. fölebbezés és fölterjesztés ön-
magától elintézve lévén, ennek visszavétele iránt a nmgu m. k. belügyminisztériumhoz 
fölterjesztés intézendő. 

A kir. biztosságnak 1881. márcz. 18-án 1521. számú leirata szerint a belügymi-
nisztérium márcz. 13. 12,454. sz. a. leiratával az oktatásügyi minisztériummal egyet-
értöleg jóváhagyólag tudomásul vette a városnak eme határozatát , mely ama segélyt 
1882. évben 360 f r t ta l meg megtoldotta az iskolaszék kérelme folytán. 



me a Canonica Visitatióban előirt szabályt erösité meg, és igy a régibb 
tis: gyakorlat mellett foglalt állást. Az e kérdés miatt a városban uralgó 
vo egyenetlenség s izgalom megszüntetése, ugy a felekezetek közti béke 
dö biztosítása végetl többen azt határoztuk el, hogy e tárgyban a köz-
seL gyűlést, és a körülményhez képest a minisztériumot elvi határozat 
vá hozatalra fogjuk kényszeríteni, hogy döntvénye által eme kérdés vala-
kéi hára végérvényesen megoldassék, és jövőre hason kellemetlenségnek 
sze eleje vétessék. Az indítvány szerkesztésével én lettem megbízva, melyet 
ez( az erre felkért Szekerke József képviselő nyújtott be, és a közgyűlés 
na, 1879. jun . 19. tárgyalt is. 
j ° Az e füzethez csatolt függelék I. sz. alatt közlöm azt egész 
a 1 terjedelmében a) a városi végzést, b) fellebbezést c) és a miniszteri 
a leiratot d) alatt. 
P<2J A t. olvasó láthatja, hogy noha mi, ugy a város is szorgalmazta 
szí; e nagy fontosságú kérdésnek eldöntését, a minisztérium azt elodázva 
t e t érintetlenül hagyta odautasitván a folyamodót, hogy ha uj választás 
szé lesz majd idővel, és igy concret eset forog fent, a jogsérelem miatt az 
va1 illetők felfolyamodhatnak a választás megsemmisítésére, ekkor fog majd 
tot e kérdésben a minisztérium véglegesen dönteni. 
t a r A minisztérium eme leiratában a helyi viszonyok s szokásokat 
azt kívánja tekintetbe vétetni a kegyúri jog gyakor la táná l ; ezen érvelés a 
zsii mi ügyünknek kedvez, mert a zsidó képviselők csak 1876. és 1877. 
nal gyakorolták e jogot, és mindkét esetben ellenmondás mellet t ; a városi 
elá viszonyokat eléggé jellemzé az e miatt támadt izgalom. A városi 

közgyűlés ezen előre, szóval is bejelentett és írásban felolvasott indítvány 
szü felett — a elubbi tanácskozás folytán — rövid tárgyalás után napi-
lell 
i e Eme kérdés felvilágosításául megjegyzem még, miszerint értesítéseim szerint az 

c iskolaszék fölebbezését a minisztérium kedvezöleg döntötte volna el, ha ez vissza nem 
X l a vonatott volna a városi hatóság részéről ama végzés megváltoztatása által, melyre is-
' e r r , mét a szegedi zsidó hitközség nyúj tot t a lkalmat az által, hogy a városi pénztárból 

egyházi s népnevelési czélokra eddig 1000 fr tban utalványozott segélypénzét kétezer 
k i á Írtra kérte fölemelni. Több oldalról kijelentetett , hogy e tételnek megszavazását a 
E e i közgyűlésen az 1878. évi aug. 10-én hozott végzés erejénél fogva megfogjuk t á m a d n i ; 

elkezdődött magános uton a capacitatio, alkudozás, meg lön igérve, hogyha az iskola-
s z e szék u j kérvényt ád be, az is meg fog szavaztatni. h>e részemről kijelentetett , hogy 
ho£ fölebbezési kérvényünkre még nem érkezvén meg a döntő válasz, u j kérvényezésnek 

c nem forog fent szüksége; végre ugy oldatott meg e kérdés, hogy a költségvetést ké-
v o l szitu bizottság az apáczáknak, ugy a zsidóknak is javaslatba hozta a közgyűlésnek 

eme tételeket, melyeket az egyhangúlag elfogadott . És igy én, mint eme apáeza isko-
lák igazgatója, csak köszönetemet nyilváníthatom a zsidó hitközségnek, hogy eme na-

r á s gyobb segélyt kérő folyamodványa ál tal a lkalmat s módot nyúj to t t arra, hogy az is-
kolaszék kérelme itt igy e módon hamarabb lett kedvezöleg megoldva. — Nem tudom 
ezen összeköttetésnek vagy véletlenségnek köszönhető-e azon intézkedés, hogy a köz-

l e h igazgatási bizottság részéről az apácza-iskolák felügyeletére kiküldöt t három tagu bi-
zottságba egy zsidó vallású tag is megválasztatott — a katli. és helvét hitvallású t ag 

g y ( mellé, — kinek azonban csak köszönettel tartozom azon szives figyelméért, hogy az 
e ( igazgatásomra bizott iskolák felügyeletét eddig más ké t társára bizta. 



rendre tért, a b) alatti jegyzőkönyvben előadott indokok nem is voltak 
ott felemlítve, melyek különben is üres phrasisok s minden alapot nél-
külöznek, mely végzés ha kezemhez ju tot t volna a fellebbezés szer-
kesztésénél, minden bizonynyal ez, és talán igy a miniszteri leirat is más 
szövegezést nyerhetet t volna. Igaz ugyan a d) indok, hogy az 1848. év előtti 
időben a tanácsnak gór. keleti vagy protestáns vallású tagja is gyako-
rolta a kegyúri jogot a papválasztásnál, de a katli. egyház irányában 
más inputatió alá esik a keresztény s más szempont alá a zsidó vallású 
képviselő és szavazó. A b) pont alatti állítás nincs igazolva, hogy az 
1818. évi kir . rendelet visszavonatott, vagy hogy eme kérdés már felsőbb 
hatóságilag eldöntetett volna. Az f ) alatti indokolás oda vezetne, hogy 
a más vallású lelkészek anyakönyv vezetésére nem is illetékesek, mert 
azoknak választásába a városi képviselők nem folynak be. Az a) e) 
alatti indokolás puszta phrasis, szóhalmaz. Egyedül az e) alatti óhaj s 
nyilatkozat érdemel csak figyelmet, melyet az 5. §-ban bővebben tár-
gyalni és ezen óhajra hivatkozni is fogok azon reményben, hogy Szeged 
város hatósága az autonomia iránt most is ugy érez, azután most is ugy 
óhajtoz s sóhajtoz, mint hét év előtt a közgyűlési jegyzőkönyv erről 
tanúságot tesz. 

VI . 

1885. febr. hó 5. Kreminger Antal prépost, belvárosi lelkész ha-
lála által megürült a lelkészi javadalom. Biztos — a hatóság tudomá-
sára is eljutott — hir szerint a csanádi püspöki kormány a városhoz 
a pályázók leveleinek közlése alkalmával ama elvi kérdést fel akar ta 
vetni, és a fennálló kir. rendeletek értelmében csak a kath. vallású 
képviselők szavazását e lelkészi állomás betöltésénél megengedni. Való-
színűleg ezen a közönségnek is köztudomására jutot t hir inditá az e 
tárgyban conferentiázó zsidó vallású képviselőket azon a helyi hírla-
pokban febr. 8-án szórói-szóra közzétett, és a I I . függelékben is olvas-
ható határozatra , mely szerint jelen esetben a szavazástól és minden 
actiótól vissza fogják magukat tartani, és azon óhajukat is kifejezték, 
hogy a lelkész választás az ő hozzájárulásuk nélkül nyerjen megoldást.*) 

*) A conferentiából kiszivárgott hirek szerint nem minden vita nélkül jö t t le'tre 
eme határozat , melynek azon magyarázó értelem is adatott mindjárt másnap, hogy az 
csak feltételes, ha az ez ügyben kifejlett viszonyok azt mutatnák, hogy az lenne nyer-
tes, kit ök nem óhaj tanak, ez esetben tömegesen fognak szavazni, hogy az ál taluk is 
óhaj tot t pályázó győzelmet arasson amannak ellenében. Azonban ezt csak egy fractio 
akar ta igy értelmezni, a másik rész hü akar t maradni ama non interventio határozatához, 

, midöu márcz. 11. lá t ták azok, hogy az óhajtot t pár t ja gyengén áll, ú j ra tanácskoztak, 
hogy szavazzanak-e '? vagy nem ? de megegyezni nem tudtak, ti tkosan szavaztak 
tehát eme kérdés fölött, kijelentve, hogy a többség akara tának aláveti magát a kisebb-
ség, és noha a nem szavazás nyert többséget, azért más el nem hárí tható pressiók foly-
tán még is 36 zsidó képviselő szavazott, és igy csak 14 vonult vissza a szavazási ur-
nától , s igy meg is tar tot ta ünnepelyes fogadasat. H a bár t i tokban ta r ta t t ak is eme 
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mc A szegedi kath. közönség — mely a kegyúri jognak a múltban 
t l s ; történt gyakorlati rendszerével nem tudott megbarátkozni — nagy 

megelégedéssel fogadta ezen ünnepélyes nyilatkozatot, és biztos remény 
mutatkozott az iránt is, hogy a más felekezeten levő képviselők szinte 

8é£ fogják e példát követni. Azonban nem sokára megindult a helyi hirla-
pókban az előszóban is felemiitett vitatása ezen elvi kérdésnek, és az 
eredmény az lett, hogy ugy márcz. 11-én a belvárosi, mint áp r . 15-én 

8 z e a rókus külvárosi lelkészi állomás betöltésénél a zsidó s más vallású 
e z ( képviselők tömegesen szavaztak, és az első esetben ők döntötték el az 
na, izgalmas harezot, azonban a két szavazás közt azon különbség forgott 
J° még is fent, hogy csak az elsőnél lettek némileg vádolhatók szószé-
a ^ gésről,, az utóbbinál ezt nem lehet állítani, mert erre nézve Ígéretet ők 
a nem tettek.*) 
P e l Ily előzmények után, noha ama ünnepélyes igéret a hír lapok jel-
8Z1< zése után minden bizonynyal a püspöki hatóság tudomására is eljutott, 

az ennek daczára még is kötelességének tartotta a városhoz márcz . 
8Z<^ 1-én irt levelében eme nagyfontosságú kérdést megérinteni, és azon 
V a 1 óhaját kifejezni, hogy csak a hivatott s jogosított képviselők szavazza-

nak a lelkészi állomás betöltése alkalmával.**) 
tar 

vo 
dö 

n y t conferentiák, csakhamar kiszivárgott a közönség közé annak tárgyalási eredménye. En 
ismerve a viszonyokat, magam sem hittem ama nyilatkozat őszinteségében, és ezt azzal 

ZS1' is kivántam tanúsítani, hogy midőn a városi képviselőknek postai utón elküldém alább 
n a l olvasható — a pályázatot bejelentő — levelemet, miután az eddigi gyakorlat szerint 

az u jabb időben ük is éltek szavazati jogukkal , és ettől felsőbb hatóságilag még el nem 
e l á t i l t a t t ak — a nem kath, és igy zsidó vallású képviselőket is felkerestem levelemmel, 

mely igy volt szövegezve : 
„T. cz. képviselő u r ! Van szerencsém ezennel t. képviselő urat arról értesíteni, 

SZÍ) miszerint a boldog emlékű Kreminger Antal prépost halála által — ki fölött tar to t t 
1 11 gyászbeszédemet ide '/• csatolom — üresedésbe jö t t Szeged belvárosi lelkészi hivatalra 

kérvényemet Szeged város t. hatóságához, mint kegyúrhoz már benyújtot tam. Mint e 
f o g . városnak ssülötte és 1871. év óta a Szeged alsóvárosi apácza-iskoláknál viselt igazgatói 

i hivatalnál fogva annak állandó lakosa, kötelességemnek tar iám az érintet t lelkészi hi-
^ vata l elnyeréséért kérvényezni, hogy eletemnek hátralevő napjai t e téren is szülőváro-
son som, különösen a belvárosi liivek lelki javára értékesíthessem. Azért bizalommal felké-
i . rem a t. képviselő urat, hogy a márczius hó közepén megtartandó választási gyűlésre 

megjelenni, és ott voksával engem megtisztelve, fentebbi czéloinhoz elősegíteni szives-
b e i kedjék. Szeged, 1885. febr. 15. Oltványi Pá l s. k prépost, a szegedi apácza-iskolák 

igazgatója." 
8 z e *) De föltéve, hogy sem márcz. 11., sem ápr. 15. nem szavaznak, és igy igéretü-
heg ke t megtart ják, evvel még eme elvi kérdés megoldást ugy sem nyert volna, mert ők 

csak jelen esetben mondottak le a kegyúri jognak ál ta luk eddigi — ha bár nem liábo-
v o * ritlanul — gyakorlatáról, és azt — hivatkozva eme lemondásra — szabad tetszésük 

szerint jövőben ismét reclamálhat ták volna a maguk részére, mit ily körülmények 
közt bajos lett volna tőlük elvitatni. 

TŰS :i:*i A szegedi újságok a püspöki kormánytól a lelkészi állomások betöltése ügyé-
ben a városi hatósághoz érkezett liivalos leveleket egész terjedelmében közzétették, 
ezt azonban csak rövid kivonatban — kihaayva ama elvi kérdést és a pályázókra vo-

l e h natkozó részt - - némi nem tetszés nyilvánítása mellett közlötték, ennek okát is könnyen 
v> ki találhat ja az olvasó, ha én bővebben nem is magyarázom azt. A szóban levő elvi 

kérdés felvilágosítása s az olvasó közönség kellő tájékozása végett egész terjedelmében 
e ( közli e füzet e helyen ama nagy t i tokban tar tot t , s csak a közgyűlésen felolvasott le-
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VII . 

Miután a fenti előadás szerint ez nem ugy történt meg, mint 
igérve volt, megujul tak ismét eme választások után ama régi panaszok 
és kifakadások, hogy e nagy kath. városban más vallása képviselők 
döntik el azt, hogy ki legyen a katholikusok lelkésze, ezen a feleke-
zetek közti békés egyetértést zavaró panaszoknak, és ezen a katholi-
kusokra nézve valóban nyomasztó helyzet megszüntetése végett elhatá-
roztam magamat arra, hogy miután ezen nagy fontosságú elvi kérdésre 
nézve 1879. évben a részünkről benyújtott indítvány iránt — annak 
daczára, hogy ennek érdemleges eldöntését a közgyűlés is szorgal-
mazta — a minisztérium érdemleges határozatot nem hozott, április 
12-én benyújtott , és a I I . függelékben szórul-szóra közlött indítványom-
mal ú j ra szerencsét próbálok e kérdésben érdemleges határozat kinye-
résére nézve, nehogy igy eme minden választásnál a tengeri kígyónak 
ijesztő s izgalmat előidéző alakjában előforduló kérdés a jövőben is u j 
bonyodalmakra, s izgató jelenetekre nyújtson okot s alkalmat. I t t az 
ideje, hogy a magyar alkotmányos kormány a Csanádi püspöki ható-
veinek — a városi levéltárban levő eredeti u tán — lemásolt tar talmát , melynek szö-
vege ez: 684/is84- Tekintetes t anács ! A néhai Kreminger Antal, szeged-belvárosi volt 
plébános elhalálozása á l ta l tényleg, és jogszerűen megüresedett és Szeged sz. kir. város 
kegyurasága alá tartozó ottani belvárosi lelkészi javadalomra a tegnapi nappal lefolyt 
pályázati határidőn belől három egyházmegyei áldozár folyamodott, u. m . : a) Oltványi 
Pá l czimz. prépost, jogilag földeáki lelkész, de tényleg a szeged-alsóvárosi róm. kath . 
leányiskola igazgatója, b) Rózsa Ferencz, a szt. rókusról nevezett szegedi városrész 
lelkésze, c) lvánkovits János, a szegedi reál és polgári iskolák hi t tanára és az iparis-
kola igazgatója. Az ezekről szerkesztett és becsatolt folyamodványaikkal felszerelt ro-
vatos kimutatás t •/. be mellékelvén, tisztelettel kérem a tekintetes tanácsot, miszerint 
figyelemmel ezen pályázati eredményre, lelkész-kijelölési és bemutatási jogát gyakorolni, 
és annak eredményéről az egyházmegyei hatóságot további intézkedés végett értesíteni 
szíveskedjék. A folyamodók egyike ellen sem forog fenn törvényes kifogás, lvánkovits 
Jánosra nézve azonban meg kell jegyeznem, hogy, habár a hivatalával járó kötelezett-
ségeket mindenkor pontosan teljesítette, a lelkészi hivatal önálló vezetésére előirt lel-
készi vagy zsinati vizsgálatot még nem tet te le. Ismételve az egyházmegyei hatóság 
által már mult hó 7-én 436. sz. a. kifejezett azon kérelmet, hogy szeged-belvárosi lel-
készül oly egyházi férfiú jelöltessék ki, ki papi, hazafias egyéni tulajdonainál fogva 
képes nem csak a nagy egyházközség lelki igényeit kielégíteni, hanem a közjó érdeké-
ben érvényesíteni azon befolyást is, melyre mint ily kiváló helynek lelkésze hivatva 
van, anélkül, hogy szándékom volna a választásra bármily tekintetben befolyást gya-
korolni, még sem habozom kimondani, hogy Oltványi Pá l prépostban fel találhatni vé-
lem mindazon tulajdonokat , melyeket egy ily előkelő hely lelkészében megkívánnék, és 
azért megelégedéssel fogadnám, lia a közbizalom öt jelölné ki. Mindhárom folyamodónak 
működése hosszú éveken át Szeged városában folyván le, a városi közönségnek a lkalma 
volt mindegyikben oly tulajdonokat és érdemeket felismerni, melyek őket a belvárosi 
lelkészi javadalom adományozásánál figyelemre és bizalomra méltóknak tüntet ik fel, és 
a z é r t n e m k é t l e m , h o g y azok, kik a lelkész megválasztásában részt venni hivatva és jogosítva 
vannak, szavazatukat egyéni meggyőződésük szerint majd az egyik, majd a másik folya-
modóra fogják adni és azért nem mulaszthatom el a választók becses figyelmét arra 
irányozni, hogy Oltványi Pá lnak tevékenysége, a nevelés és oktatás mezején kifej te t t 
áldozatkészsége nem csak az egyházi hatóságnak, hanem a magas kormánynak elisme-
rését is kivívta, sőt legmagasabb helyen is méltánylásban részesült. Temesvárott , 1885. 
évi márczius hó 1-én. Bonnáz Sándor s. k. csanádi püspök. 

2* 
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m ' sággal egyetértve akép oldja azt meg, hogy az többé vita tárgya ne 
t l s lehessen. Mondja ki tisztán s minden kételyt kizáró módon azt, hogy 
v 0 az 1818. évi kir. rendeletnek és a Can. Visitationak érvénye fennáll-e 
dí még Szegeden? vagy elveszté s mikor e re jé t? és igy meg lesz oldva 
s e . ama másik kérdés is, vájjon a most Szegeden divó gyakorlat fenn-
v a tartható-e továbbra is ? vagy nem ? E kérdés nem Szeged város köz-
ké gyűlési termében oldható meg, mert annak végzését egyik vagy másik 
sz< rész ugy is felsőbb hatósághoz fogja fellebbezés ut ján terelni, addig 
e z tehát — mig ez megtörténik — békével tűrnünk kell a jelenlegi abnormis 
ü a helyzetet. 
3° A városi közgyűlés ápril 15-én érdemleges tárgyalás alá nem 
a vette azt, hanem a tanács részéről benyúj tot t javaslathoz képest bő-
a vebb tanulmányozás végett ezen indítványomat a tanácsnak adta ki 
P e azon megjegyzéssel, hogy ez a jogügyi bizottság véleményét is meg-
Sá< hallgatván, hova az indítványozó is meghívandó lesz — e kérdés meg-
t e t oldása iránti javaslatát a szeptember hóban tartandó közgyűlésre ter-
SZ( jeszsze be. 
v a Az intéző körök részéről nem igen kedvezőleg fogadtatott eme 

indítványom, és az lön nekem tanácsolva, hogy miután az ápril 15-iki 
t a i gyűlésben a rókusi lelkészi állomás betöltése alkalmával a nem kath . 

képviselők az eddigi gyakorlathoz képest ugy is minden bizonynyal 
ZS1 szavazni fognak, miután indítványom az ő szavazatuk jogosságát két-
n a ségbe vonja, fölebbezést nyúj tsak be e választás ellen, és igy a mi-

niszteriumnak módja s alkalma nyilik eme elvi kérdésre nézve hatá-
rozni. De e jó tanácsot nem fogadhattam el, mert én nem a választott 

szi va"-y választandó lelkész személye ellen kívánok harczolni, hanem eme 
lel! 

elvi kérdésben felsőbb állami s egyházi hatóságnak közös egyetértés-
e i sel alkotandó döntvényt akarok kinyerni, hogy e kérdés valahára el-

döntve s megoldva legyen, 
eg; Midőn beadott indítványomnak, ugy annak hire is elterjedt, hogy 

azon inditványnak bővebb fejtegetése végett eme kis müvemen is dol-
k6 1 gozok, többen mindkettőt részemről nem egyébnek, mint boszu szüle-
8Z€ menyének hirdették azért, hogy márczius 11-én a választásnál nem én, 

hanem más paptársam lön a győztes. E gyanúsításra az előszóban már 
V 0 ' bővebben reflektálván, itt ezt szó nélkül hagyom, de tartozó köteles-

ségemnek ismerem az olvasó közönséggel, — melyet eme nem kath. 
r a s vallású képviselőknek a kath. egyház belügyeibe való bocsátkozásának 
— elösorolásával eléggé untat tam már — kellőleg tájékozni az iránt is, 
leb ho"-y más hitfelekezetek minő hivatalos állás és viszonyban állanak 
gy városi pénztárunkkal , miről a következő §-ban fogok bővebben érte-
e * kezni, előre is figyelmeztetve az olvasó közönséget arra, hogy az eb-
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ken közlött adatokat részint hivatalos okmányok, részint az illetékes 
közegek részéről a hírlapokban közzétett kimutatásokból merítettem, 
és igy én azokat mindaddig hiteleseknek tekintem, mig az ellenkező-
ről meg nem győznek. 

Hitközségek segélyezése a városi pénztárból Szegeden. 

I . 

Mielőtt e kérdést bővebben tárgyalnám, az olvasó tájékozása vé-
gett ide igtatom az 1868. évi L I I I . t.-cz. 23. §-a szövegét: 

„Különböző vallású felekezetek által lakott községben és városban, 
mely házipénztárából egyházi czélokra, vagy valamely felekezeti iskola 
j a v á r a segélyt szolgáltat ki, e segélyben igazságos arány szerint min-
den ottan létező vallásfelekezet részesítendő." 

Az 1880. évi népszámlálás alkalmával az országos statistikai ki-
mutatás szerint találtatott Szegeden Összesen 73,675 lakos, ebből 

róm. kath. vallású 67,968, 
görög egyesült „ . 110, 

„ keleti *) n . . . . 468, 
ágostai 77 418, 
helvét hitvallású . . . . 980, 
zsidó „ 7? . . . . 3618, 
unitárius 77 15, 
felekezetnélküli 7? co

 
co

 

összesen . 73,675. 

*) A csanádi püspöki megyének 1883. évre kiadott hivatalos névtára csak 368 
gör. kel., 311 ágostai és 487 helvét hitvall. lakost tüntet elő ; valószínű, hogy a conscrip-
tiónál a reconstruktio alkalmával itt tartózkodó más vallású idegenek is fölvétettek, 
kik ennek befejezése u tán munkahiány miatt ismét visszatértek régi l akhe lyükre ; el-
lenben a katholikusok számát 70 ezerben tünteti elö, ennek magyarázatául szolgáljon 
azon körülmény, hogy az 1879. évi vizveszély alkalmával Szegedről elköltözött lako-
sok az összeirás idejében még nem tértek vissza, sőt még most is sokan távol vannak, 
amit azon tapasztalat is igazol, hogy a kir. biztosság a könyöradományok összegéből 
ezer fr tnál nagyobb kártérítési összeget adott át a városi hatóságnak oly czélból, hogy 
ezt majd azoknak, ha idővel visszatérnek ismét Szegedre, oszsza ki. A Szegeden lakó 
zsidók számát ugyanazon névtár 4137-ben tüntet i elö, az összeirás szerint 1880-ban a 
fentebbi ok miatt voltak ők is távol Szegedtől, hová a «Szegedi Zsidók» czimü könyv 
IX. 120. lapja tanúsága szerint csak I I . József császár idejében telepedtek le, mert 
1768. évben még azt jelenté felsőbb helyre a szegedi tanács, hogy egyetlen egy zsidó 
vallású lakója sincs e városnak. Hivatalos okmányok tanúsága szerint 183ö. évben 
390, 1840-ben 800, 1848-ban 1682, 1855-ben már 2093 zsidó lakosa volt Szegednek, 
és midőn a német kormány alat t még többen vándoroltak ide be, a szegedi zsidó hit-
község is ngy látszik megsokalta már e szaporodást, és 1857-ben arra kérte föl a ha-
tóságot, hogy addig egynek se adjon letelepedési engedélyt , mig ki nem mutat ja , hogy 
az itteni zsidó hitközségnek tagjává az illető fölvétetet t . Az 1880. évi összeirás 3618 
zsidó lakost talált Szegeden. De mind e mellett is ama hivatalos k imutatás t fogadjuk 
el számítási alapul. 
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m< II . 
tis 
v Q Vizsgáljuk már most meg, minő arányban részesülnek segélyben 

eme vallási hitfelekezetek Szeged város házipénztárából. Az 1885. évi 
, , költségvetés szerint k a p n a k : 

e g y főre esik 

vá A) görögkeletiek 1110 2 frt 30 kr. 
ké B) ágostaiak . . 1070 2 „ 50 „ 
sze C) helvétiek *) 1070 1 „ — „ 
ezt D) zsidók 2000 — „ 60 „ 
n a Vizsgáljuk most már meg, hogy a katholikusok részére, kiknek 
jó nem lévén autonómiájuk s igy ügyüket a kegyúri joggal felruházott 
a - városi hatóság kezeli s rendezi, minő kiadásokat tüntet elő a városi 
a pénztár ? 
pé: A költségvetés XV. pontja alatt 
szi a) lelkészek, hitelemzök, kántorok, harangozok, or-
tet gona-igazgató és nyomók fizetésére kiad . . . . 10,530, 
szé bj egyházi vegyes szükségekre 433, 
va1 c) egyházi épületek jó karban tartására**) . . . 7396, 
tot d) fogadalmi uj templomra 3000, 
tar e) szeged-alsóvárosi rk. hitfelekezeti apácza isko'ára 1080, 

összesen: 22,439, 
esik tehát a 67,968 kath. után egy főre 3iy.2 kr., ebből 

azt 
zsii 
n a l 

elá I I I . 

szil 
leli 
fog 
«la 

ber 
sze 
heg 
vol 

Ha a kath. lakosság is ama fentérintett arányban részesülne se-
gélybén, a k k o r : 

A) esetnél évenkint 158.000, 
B) „ „ 170,000, 

3 l a C) „ „ 68,000, 
^ D) „ ,, ^ 40,800 

frt volna a pénztárból kath. egyházi czélokra forditandó, holott csak 
22,439 frt adatik ki e czimen. Ellenben ha a többi hitfelekezetek is a 
katholikusokra fordított kiadások arán}rához mérve nyernék a segélyt, 
akkor : 

*) A helvét hitvallásuak, ugy az ágostaiaknak felekezeti iskoláik az árvízben 
romba dőltek, és mai napig sem birták azt fölépíteni, de azért a segélyt most is ki-

r á s kapják, az ágostaiak taní tója azonban városi közös iskoláink egyik osztályában nyert 
alkalmazást, azokba j á rnak most mindkét liitfelekezet tanulói is. 

**) Ezen kiadás-tétel a la t t nemcsak a rk. egyházak, hanem a Szeged város 
f e h ' kegyúri hatósága alá tartozó kisteleki és tápéi egyházi épületek fenntar tási s javítási 

költsége is szerepel. De eme kiadási nagy tétel nem rendes terhe a budgetnek, mert a 
kijavítások eszközlése u tán más években sokkal kisebb összeg szokott szerepelni a költ-

e c 6égvetésben. 



A) alattiak kapnának 147 írt 42 kr t . 
B) „ „ 131 „ 67 „ 
O „ „ 308 „ 70 „ 
D) „ „ H 3 4 „ 67 „ 
Nem azért említem íel e helyen mindezeket, mintha roszallanám 

azt, hogy a városi pénztár tetemes összeggel segélyezi itt Szegeden 
a kath. lakosság arányában nagy kisebbségben lévő egyes hitfelekeze-
teket egyházi s felekezeti népiskoláik javára , én részemről eme eultu-
ralis ezélokra adott segélyezési összegeket, mint jövedelmezöleg jól el-
helyezett tőkéket tekintem, és ha a város körülményei megengedik, és 
az övék ugy kívánná, e segélyösszeget még növelni is hajlandó vol-
n é k ; de ha elvben helyeslem is a segélyezést, ugyanakkor kénytelen 
vagyok azt is kijelenteni, miszerint a törvény által követelt igazságos 
arányt bajos lesz e kimutatásoknál feltalálni, még az esetben is alig 
volna az igazolható, ha a törvény nem a lakosság számát, hanem az 
egyes hitfelekezethez tartozó lakosok által fizetett adót érti szövegében, 
azt hiszem még ez esetben sem panaszkodhatnának a nem kátb. val-
lású lakosok e tekintetben, egyedül tán a katholikusok emelhetnének 
szót ezen adó alapon is a miatt, hogy a városi pénztár nem ad annyit 
ki évenkint részükre, mint más hitfelekezetek számára. 

Igaz, hogy ama városi költségvetésben a városi népiskolák kiadása is 
77,000 frtban szerepel, de minthogy ezek közös és nem hitfelekezetijellegüek 
voltak minők az A), B), C), D), alatt emiitett felekezetek iskolái, a vá-
rosi pénztárnak eme kiadását nem lehet a katholikusok terhére felvenni. 

D e ha eme segélyezéseket két részre osztjuk is, úgymint egy-
házi s népoktatási ezélokra történt segélyezésnek veszszük, minthogy a 
számvevőség kimutatása szerint a hitfelekezetek segélyezésére adott 
összegből 630 frt a lelkésznek, tehát egyházi, a többi pedig iskolai 
ezélokra adatik, ez esetben a számadás igy ál l : 

Egyházi czélra egy főre iskolára egy főre 

A) alattiak 630 1 frt 25 kr. 480 1 f r t 05 kr . 
B) „ 630 1 „ 40 „ 440 1 „ 10 „ 
C) „ 630 - „ 60 „ 400 — „ 40 „ 
D) „ 630 — „ 20 „ 1370 — „ 40 „ 
Már most ha e kulcs szerint adná ki a városi pénztár is a katho-

likusoknak segélyt, akkor járna nekik ö 
iskolára 

A) szerint egyházi czélra 87,500 71,000 
B) „ „ „ 95,600 74,400 
C) „ „ „ 40,800 27,200 
B>) „ „ „ 13,600 27,200 

nyertek pedig az 1885. évi költségvetés szerint . 22,439 77,000 
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nn de eme iskolai kiadás, mint fent is már emlitve volt, nem róható fel 
tis * terhül a katholikus lakosságnak, mert eme népiskolák jellege nem volt 
vo hitfelekezeti katholikus, hanem közös jellegűek voltak e népiskolák, 
dö 

IV. seg 
vá D e ha eme fentebb közlött kimutatás szerint nem lehet az itt 
ké levő hitfelekezetnek a segélyezésre nézve jogos panaszuk a városi pénz-
szt tár ellen, annál kevésbé tehetnék azt ama segélyezés ellen, melyben 
ez« ök nem mint magányzók, hanem mint felekezeti testületek a kir. bíz-
na tosság alatt a könyöradományok összegéből, illetőleg az e ezimen 
jó bejött , s gyümölcsözés végett takaréktárba elhelyezett adomány kamatá 
a i) ból az árviz által okozott károk pótlására részesültek. A szegedi liir-
a lapokban a kir. bizottság részéről időnkint közzétett kimutatások szerint 
pé: a hitfelekezetek mint testületek a következő segélyben részesültek : 
sz i f 5 r e 

tet A) alattiak 2000 frt 4 frt 50 kr . 

s z é B ) „ 7500 „ 17 „ 50 „ 
vai O „ 14,000 „ 14 „ - „ 
tot » 11,800 ,,*) 3 „ - „ 
t a r A katholikus egyesületek s testületek pedig ugyanazon közlemé-
azt nyek s kimutatások szerint a kir. biztosság részéről következő segély-
z s - ben részesültek : 
n a ] a) Kálvária és Rozália kápolna építésre . . . 38,000 frt 

b) Szegedi sz. Ferencziek 2000 „ 
c) „ minoriták 1000 „ 
d) „ alsóvárosi apáczák 1500 „ 

j ep összesen: 42,500 frt 
esik tehát ebből egy katholikus főre 62 kr. 

A fentérintett számadási kulcs szerint téve meg a számadást. 11a 
v i a a katholikus lakosság száma véttetett volna fel segélyezési kulcsul, és eg, . ° ° J 

e szerint osztatott volna ki e segély, akkor kap tak volna a szegedi 
katholikus egyletek, testületek 

ras 

38J 
k i á 
bei 
gze *) Á Szegedi Zsidók czimü könyv 306. lapján csak 6500 fr t összeg emlittetik föl 

mint olyan, mely a kir. biztosság részéről segélykép a zsidó hitközségnek adatot t , azt 
hiszem tévedés forog itt fent a felszámításban, a liirlapok jelzése szerint kap tak még 

y o l külön a zsidó kórház javára 2000 frt, az ortliodox zsidók szinte 500 fr t és a Szegedi 
Napló 1883. decz. 3. közlött kimutatás szeriut pótlólag kaptak még ugy egyéb hitfe-
lekezetek is a feleslegül mutatkozó 29,935 f r t összegből 2800 f i t ós igy a fenti 11,800 
fr t összeg kikerül t . Ugyanezen könyvben fel van az is említve, hogy a szegedi zsidó 
hitközség a L a j t á n innen s tuli zsidó hitközségek részéről 36,318 frt 21 kr. könyörado-
mányban részesült. A kir. biztosság ugyan elvül állitá azt föl, hogy a hitfelekezeti 

l e h testületek segélyezésénél tekintetbe veszi a más forrásokból nyert összeget is, azonban 
ezen segélyösszeg egyenesen a szegedi hitközséghez küldetvén be, valószínűleg ezen 

g y í csak most fölfedezett segélyről tudomása nem volt s nem is lehetett, és igy azt a ré-
^ ^ szűkre utalványozott segély pénz összegnek meghatározásáról tekintetbe sem vehet te . 
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A) esetben 306,000 frt 
B) „ 1.290,000 „ 
C) „ 1.062,000 „ 
I)) „ 204,000 „ 
Ellenben, ha a többi hitfelekezetek is ugy részesültek volna mint 

a katholikusok, ez esetben kaptak volna 
A) alattiak 290 frt 
B) „ 289 „ 
O ,, 577 „ 
D ) „ 2315 „ 
De ezen számítás, önmagam beismerem, meg nem állhat annyiban, 

kogy a kir. biztosság a kárpótlási segélyösszeg meghatározásánál nem 
tekinthette az egyes hitfelekezetekhez tartozó hivek számát — mint-
kcgy az egyes polgárok — ha tízezer frt vagyonuk megmaradt — ugy 
is kaptak valláskülönbség nélkül kárpótlást, — hanem egyedül az ezen 
egyletek, társulatok s egyesületek által szenvedett károk összegét ve-
hette igazságos kulcs gyanánt a kiosztásnál, és ennek arányához mérten 
oszthatta ki eme egyleteknek a kárpótlási segélyt. 

I iabár nem állanak is rendelkezésemre azon hivatalos adatok, 
melyek alapján minden kétséget kizárólag a fentemiitett hitfelekezeti 
egyletek s társulatok által kimutatott, és a kiküldött bizottság által 
felülvizsgálat után megállapított károk mennyiségét alaposan kimutatni 
tudnám, azonban megközelítőleg meg tudom mégis azt mondani, hogy 
egy felekezeti testület kára minő összegre rúgott fel a nyert segélyezés 
összege után. 

A szeged-alsóvárosi apácza-intézetnek kárát 4639 frt összegben 
állapitá meg a kir. biztosság által kirendelt bizottság, és minthogy e 
czimen 1500 frt, tehát egyharmadát kapta meg kárpótlási segélyül, 
azon feltevésből indulva ki, hogy ezen kulcs lön más hitfelekezeti egy-
letek s testületek segélyezésénél is alkalmazva, ki lehet könnyen számí-
tani a többinek is bizottságilag megállapított kárát, nevezetesen: 

A) alattiaknak volt káruk 6000 frt. 
B > 77 7, 7, 22,500 „ 
o „ „ „ 42,000 „ 
D ) 7, „ „ 35,400 „ 
Hogy helyes-e ezen számítás? a kir. biztosság levéltárából le-

hetne igazolni. 

A hitfelekezetek még másnemű segélyben is részesültek a városi 
pénztárból, nevezetesen: templom- s iskola-épitésre, de erről annak 
helyén a 6. §. lesz bővebb előadás és felvilágosítás. 
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m < Elhagyva most már eme rideg, de az itteni viszonyokra nézve 
t i s nagy jelentőségű felszámításokat és kimutatásokat , az előbb már rövi-
v 0 den érintett autonómiáról akarom a t. olvasó közönséget bővebben 

tájékozni a következő §-ban. 

vá 
ké Kath. autonomía Szegeden. 
SZ( 

ez« 
na 
jó 
a 
a 
pé: 
szi 

SZÍ. 

leli 

Ír 

kiá 
bei 
sze 

I . 

Nem tudom ugyan előre megjósolni azf, hogy a kegyúri jognak 
jövőbeni gyakorlata iránt a 3. §. bővebben tárgyalt , és a függelék I I . 
sz. a. közlött indítványom minő tartalmú miniszteri döntvényt fog szüln , 
de bár minő legyen is az, kedvező vagy kedvezőtlen, a nálunk fenn-
forgó viszonyok olyanok már, hogy alig lehet tovább halasztani a kath. 
autonomia rendszeresítését, hogy igy a hitközséggé alakulás által meg-

^ szerezzük a katholikusoknak is ama palladiumot, melyet más felekeae-
tek már itt régen birnak, és önmaguk minden beavatkozás nélkül kcr-

ij mányozzák és intézik el egyházuk s iskoláik belügyeit. 
Ezen forró óhajt nem csak a kath. liivek táplálják, maga Szeged 

^ város hatósága is 1879. febr. 17. hozott (az I. függelék b) pont ja alaL,t 
közlött) határozatában is kifej ezé azon óhaját , hogy Szegeden a kath, 

z g . lakosság is autonomiát nyerjen, hogy igy ama kérdés is megoldás; 
nyerjen, miszerint ezentúl a kegyúri jogokat kath. pap választásánál 

elá egyedül csak kath. polgárok gyakorolhassák. 
Hogy a magyar minisztérium sincs eme jogos óhajnak ellene, ki-

tűnik a cultusminiszter urnák 1879. jan . 23. az országgyűlésen e tárgyra 
nézve tett, s a I I . függelék alatti beadott indítványomban szórul-szóra 
idézett ünnepélyes nyilatkozatából, ki ez alkalommal Ugrón Gábor s 

* I rányi Dániel képviselőknek azt is mondá, hogy amint bará t ja a köz-
ségi autonómiáknak, ugy most még nincs ama helyzetben, hogy az 
1871. évi kath. congressus munkálatá t ö felségének jóváhagyás végett 
fölterjeszthesse. A miniszter megjegyzé azt is, hogy eme képviselők 
beszéde tele volt 1870. és 1871. reminiscentiákkal, oly dolgokkal, me-
lyek annak idejében Hattala *) irataiban megjelentek, nem veszi azt 
rosz néven, hogy ők ezen iratokat is olvasták, de ajánl ja nekik, hogy 

*) Ha t t a l a Péter hit tudor esztergomi áldozár, congressusi képviselő Autonomia 
czimü hírlapjában a kath. szervezetet a legliberalisb alapon óhaj tá létrehozni, a szélsö-

r a s balnak volt vezére, s igazi demagóg radiralis elvekre akar ta alapitani az autonomiát , 
hivatkozva mindig az egyház iránti nagy szeretetére, mely öt e tá rgyban egyedül lelkesíti ; 
ennek nem sokára abban adta tanúbizonyságát, hogy elhagyva az ál tala reformálni 

l e h akar t egyházat, unitárius lett, és a régi reformátorok példájára segítségül nöt vett ma-
• gának, és hogy családját eltarthassa, cathedrát keresett s nyert is a pesti ka th . egye-

temnél, hol az arabs nyelvet üres padoknak adta elö, mert a püspöki kar eltiltá azon-
e C nal a növendék-papokat előadásai hallgatásától. 



a katb. egyház ügyeire nézve Montalambert iratait is olvassák, nagyon 
érdekes és tanulságos dolgokat fognak ök ott találni, különösen azt is, 
hogy a deinagogok az evengelium szavaival, és Krisztus Urunk nevével 
igen gyakran szoktak élni akkor, midőn, nem akarom mondani gonosz 
szándékaikat akar ják keresztülvinni, és ez áll nem csak a világi, ha-
nem az egyházi demagógokról is.*) 

Pozsony, Sopron, Szakolcza városokban, hol már a katholikusok 
hi tközséfgé vannak alakulva, a kegyúri jog gyakorlata már az 1818. 
kir. rendelet értelmében van mindenütt rendezve, de itt hozzánk köze-
lebb eső városokban is — Makó, H.-M.-Vásárhely, Szentes, Kecske-
mét, Zombor — már régen birnak a katholikus lakosok ily autonómiá-
val, és ott a hitélet minden bizonynyal nagyobb virágzásban van, mint 
nálunk, és a szép egyetértés a hitfelekezetek közt sincs megzavarva , 
sőt azok versenyeznek egymással egyházi és népoktatási ügyeik felvi-
rágzására nézve. 

I I . 

Miután tehát itt ugy a kath. hivek, mint a város hatósága is 
eme autonomia létesítését k ívánja , miután az illetékes cultus miniszter 
ur is hasznosnak ajánlja ezt, miután más városokban is már igen szép 
eredménynyel működnek ezen hitközségek, nincs semmi akadály, mely 
annak rendezését s szervezetét itt nálunk is gátolná, a püspöki kor-
mány szinte örömmel üdvözölné minden bizonynyal annak itt is meg-
alakulását, annyival inkább, mert a csanádi püspöki megye területén 
már létező hitközségek működésének üdvös eredményéről meggyőződött . 

Ezen hitközség minden városban a helyi körülményekhez mérten 
van alakítva s szervezve, az 1871. évi congressus által elfogadott szer-
vezettől itt-ott, ha a helyi körülmények módosítást kívántak, azokat 
a püspöki hatóság nem ellenezte. 

a) Ezen autonómiának az 1871. congressuson 104—129. §§. sze-
rint sarkalatos főjoga abban áll, hogy az egyház s iskola belügyeit 
minden más idegen beavatkozástól menten önmaga kezeli, a plébániai 
hitközségnek tagja minden a községben lakó 24 éves kath. férfiú, ki 
az egyház és iskola iránti kötelességit teljesiti, ha nem áll valamely 
bűnvádi kereset, illetőleg fenyíték alatt, elnöke a plébánus, világi el-
nöke a kath. kegyúr.*'*) Az egyházközségi tanácsba a nagy gyűlés vá-
laszt tagokat három évre, mely a költségvetést is megállapítja. 

*) Egyetér tés 1885. j an . 24. 
**) Minthogy a kegyurasági jog az 1. §. felliozottak szerint ö felsége által kivált-

ságke'p a város hatóságának adatott , ezen jogot a hitközse'g csak u j kir. adománylevél 
u t j án nyerhetne' meg, amire nincs szükség . . . és igy az továbbá is a régi birtokosnál 
marad, mely azonban azt ezen hitközség a lakulása utáu más módon fogja gyakorolni 
t . i. az 1818. kir. rendelet értelmében. 
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m< Az egyházközségi tanács áll a nagygyűlés által következő 
tis kulcs szerint beválasztott t agokból : 
v 0 2000 leieknél nem kisebb község . . . . 12, 
d f 2000— 4000 lelket számító község 

szí 
tet 
sz^ 
vai 
tot 
tar 

20, 
s e ' 4 0 0 0 - 8000 „ „ „ 40, 

8 0 0 0 - 1 2 0 0 0 „ „ „ 6 0 , 
k e 12000-16000 „ „ „ 80, 
SZ( 16 ezeren tul „ „ „ 100 

tagot választ ; érvényes határozatra a tagok egyharmadának jelenléte 
n a szükséges. 

1° Elnöke e tanácsnak a plébánus és világi kegyúr, de választ még 
a sa já t kebeléből egy világi elnököt is, ki ott, hol kegyúr i elnök van, 
a szükség esetébea ennek elnöki helyettese. 
P t í Jegyzőjét az egyházközség saját kebeléből választja, ki az egy-

házi nagygyűlésnek is jegyzője. 
c) Ezen egyházközségi tanács választja a községi néptanítókat, ta-

nítónőket, és kántortanítókat, felügyel a községbeli tanügy kezelésére, 
a tanügyre vonatkozó törvények s egyház kormányzási uton megálla-
pított szabályok pontos végrehajtásáról gondoskodik. 

d) Az egyházközség ügyeinek kezelésére, azok ellátására fő- s 
azt algondnokot s amennyiben szükséges, egyéb tisztviselőket is választ. 

A pénzkezeléssel megbízandó tisztviselők választásánál azok vagyoni 
állására tekintettel leend. A templomi, iskolai, plébánia épületek, inté-

e^ a zetek, vallási jelvények, s minden egyéb egyházközségi vagyonok jó 
karbani tartásáról s biztosításáról az egyházközségi tanács gondosko-

szi. dik. Ugyanezen tanács őrködik a templomi iskolai s egyéb hason ter-
lell inészetü alapítványok épsége fölött. Az u jabb alapitványokat beter-
fog jeszt i megerősítés végett a püspöki kormánynak. A lelkészek s tanitók 

l y a ' ellátásához tartozó illetmények beszerzését, és rendes kiszolgáltatását 
egj eszközli. A lelkészi s tanítói birtokálladék épségben tartása fölött őrködik, 
kiá e) Az egyház községiadó kivetéséről és beszedéséről gondoskodik, 
ber és egyeseknek a kivetés elleni panaszait megvizsgálja. A költségvetést 
sze a nagygyűlésnek előterjeszti, a számadásokat megvizsgálja, ha vala-
hog mely nagyobb építkezési, vagy más rendkívüli tehernek az egyház 
vol község részérőli elvállalása látszik szükségesnek, rendkívüli gyűlést 

hi egybe. 
ráa f ) Az üresedésbe levő plébánia javadalom időközi jövedelmének 
— hováforditása iránt határoz — amennyiben az e fennálló gyakorlat 
leh szerint a h. lelkészt nem illeti. 
gyí Ezen a Congressus által meghatározott irány elvek, vagy a már 
e c más városokban divó szervezet mellett Szegeden is minden további 



— 29 — 

nehézség nélkül megalakulhatna a belvárosban egy az egész városra 
figyelmét s hatáskörét kiterjesztő hitközségi képviselő testület, vagy a 
körülményekhez képest minden plébánia területén külön szerveztetnék 
az, mely kezelése s gondozása alá venné a városi népiskolákat is, és 
igy a katholikusok is mint más hitfelekezetiek önmaguk gondoznák 
egyházi s iskolai ügyeiket. 

I I I . 

Előre is tudom, hogy az e) alatt emiitett egyházi községi adó 
ijesztő mumus gyanánt fog némelyek által felhasználtatni arra nézve, 
hogy az autonomía megszületését itt nálunk késleltessék, vagy végkép 
meggátol ják. Egyébiránt csak a vak és számolni nem tudó, vagy nem 
akaró ember fogja azt neki elhihetni, és csak ezeket lesznek ők képesek 
eme mumus által az autonómiától elidegeníteni. 

Kijelentem azért egész ünnepélyességgel; hogy azon esetben, ha 
itt Szegeden az autoiiomia létesül, senki egy krajczárral sem fog több 
adót fizetni, mint most fizet a város pénztárába. 

Felhívom ennek kapcsán a t. olvasó figyelmét az e tárgyra 
vonatkozólag a 4. §. I I—IV. pontja alatt bemutatott számadási téte-
lekre, az ottan olvasható kimutatás szerint Szeged város pénztára 1885. 
évre á d : 

a) a kath. egyház szükségleteire 22,439 fr t 
b) népiskolákra 77,000 „ 

99,439 frt 

Az autonomía létrejöttével ha ezen 100,000 fr t kiegészített össze-
get a hitfelekezetek segélyezési rovatába mint a katholikusok részére 
nyúj tandó segélyt felveszi költségvetésébe, ezen összegből mindkét 
rendbeli kiadások fognak fedeztetni anélkül, hogy egy krajczárra l is 
nagyobb adó kivetésének szüksége forogna fent. Es ha idővel egyik, 
vagy másik czimen nagyobb összegek kiadását tennék szükségessé a 
fenforgó körülmények, és az egyházi tanács ennek megszavazásáért a 
kegy urasági joggal felruházott városi hatósághoz folyamodnék, ez azt 
annál kevésbé tagadhatná meg, mivel a költségvetés készítésénél a kegyúr 
is képviselve van ama egyházi tanácsban, ki mint egyik elnök minden 
bizonnyal fel fog arra ügyelni, hogy ama tanács csak a múlhatatlanul 
szükséges s elodázhatlan kiadások fedezésére megkívánt összeget vegve 
föl költségvetésébe, és annak megszavazását kérő jelentésébe. Es ha 
ezen pótsegély összege idővel nem egy százezer forint, hanem ennél 
jóval nagyobb összegre rúgna is föl, még ez esetben sem lehetne attól 
félni, hogy azt a kegyúri jogot gyakorló városi hatóság pénztára meg-
tagadhatná már azon ok miatt sem, mert ugyanot t a 4. §. I I I . pontja 
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alatt ki van tüntetve az, hogy ha ezen katli egyházi s iskolai ügyekre 
megkívánt pótsegély 150, vagy 170 ír tra rúgna is fel, még ez esetben 
sínes más hitfelekezetek segélyezéséhez képest a törvény által megkí-
vánt igazságos arány eme pótsegély megszavazása által megsértve ; és 
o mellett még e kérdésnél tekintetbe veendő ama nagyon is figyelemre 
méltatható körülmény, hogy a városi pénztár 1865. év, tehát 20 év 
óta segélyezi ily nem aránylagos mérvben a hitfelekezeteket, és ha csak 
ama törvényszületésétől kezdve, tehát 1869—1885. évig terjedő idő-
tar tamra számítanánk is ki azt, hogy a többi hitfelekezeteknek nyúj-
tott segélyösszege minő összegre megy föl? és minőre ment volna föl 
ama segélyösszeg ? melyet a törvény által megrendelt igazságos arány 
szerint a kath. egyház szükségeire kellett volna annak kiadni, oly ré-
mítő nagy összeget mutatna föl minden bizonynyal eme kiszámítás 

P e mely fölött mindnyájan bámulnánk. 

Az autonomía ügyköréhez fog tartozni, hogy eme segélypénz ke-
zelését saját kebeléből választott tisztviselőire bizza-e ? vagy sem, véle-
ményem szerint ká r volna evvel is kiadásai t szapor í tan i ; az egyház 
községi tanács akként is intézkedhetnék, hogy az illető javadalmasokat 

fizetési ivekkel látná el, kik annak előmutatása mellett nyug tá juk ra 
ezentúl is fölvehetnék a városi pénztárnál illetményüket, más, személy-
hez nem kötött javítás, vagy más irodai czélokra megkívánt kiadásait 
pedig időnkint szinte utalványozás u t ján fizetné ki nyugta mellett a 
városi pénztár, és igy megterhelné a katlx. autonomía j avá ra megszava-
zott segélyösszeg rovatát . 

Egyébiránt ez már csak mellékes s lényegtelen kérdés, melyet a 
SZL hitközség alakulása után a tagok bölcsessége minden nehézség nélkül 
1 II • • • 
l e " elintézhet. A fődolog az, hogy e nagy katliolikus városnak lakosai bir-

tokába jussanak valahára ama önkormányzati joguknak , melylyel e 
M a városban levő más hitfelekezetek már régen birnak, és sa já t ügyeiket 
eg} minden más idegen beavatkozástól menten önmaguk igazgat ják, és 
krá vezénylik. 
k e i A kath. autonomia feladata leend a szegedi fogadalmi templom 
8 z e építési ügyét is megkönnyíteni, azaz elősegíteni, ugy az iskolák vezény-
e l - letére nézve is intézkedni, mindkét tárgyról külön §§. értekezik e füzet, 
vol 

6. §. 

r¿8 Fogadalmi templom Szegeden. 
— I. 

1880. évi ápril 25-én Szeged város közgyűlése feliratot intézett a 
gy i királyi biztossághoz, melyben előadván azt, — hogy a belvárosi kath. 
e c templom a liivek nagy számát befogadni ugy is elégtelen lévén, a vi-

vá 
ké 
sz< 
ez 
na 

SZÍ 

tet 
sz¿ 
va' 
tot 
tar 
azt 
zsi 
nal 
elá 
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azonyok kedvezőbb fordultával egy emlékszerü nagyobb arányú tem-
plom fölállításáról kell a városnak gondoskodni, — a várost rekon-
struált műszaki osztályt oda utasíttatni kérte, hogy a majdan építendő 
belvárosi templom számára legmegfelelőbb helyen egy alkalmas helyet 
jeleljen ki, s azt e czélra fenntartsa. 

I I . 

A királyi biztosság a felírás folytán bizottságot kért a hely kije-
lölésére kiküldetni, az 1880. okt. 19-én tartot t közgyűlés megfelelt ezen 
óhajnak is, kinevezé a küldöttséget, mely 1880. nov. 28 iki ülésben 
beadta jelentését, és a reáliskola melletti Dugonics-téren, 4275 • mé-
ternyi üres telket választá és ajánlá e czélra, a közgyűlésnek elfogadás 
végett , egyúttal ajánlotta Tóth János bizottsági tagnak az u j templom 
építési költségeinek mikénti előállítására vonatkozó, s a bizottság által 
egész terjedelmében elfogadott javaslatát is, mely szerint ezen uj egy-
ház a mult évi nagy szerencsétlenség emlékére fogadalmi templomnak 
volna felépítendő, és az építési költség társadalmi uton volna beszer-
zendő olykép, hogy az ő felsége Erzsébet királynő fővédnöksége alat t 
alakult egylet szerény dijak mellett tagokat gyűjtene, és ezeknek, va-
lamint az egész hazai kath. közönség és főpapságnak áldozatkészségével 
majdan egybegyüjtené azon filléreket, melyekkel ezen emlékszerü 
egyház létesíttetnék. 

A közgyűlés elfogadá ugyan Tóth Jánosnak a fogadalmi templom 
építésére vonatkozó a kiküldött bizottság által ajánlókig beterjesztett 
javaslatát, és ezen egylet elnökeiül Dáni Ferencz volt főispánt és Kre-
minger Antal prépost belvárosi lelkészt nevezte ki, azonban nem fo-
gadta el a templom helyéül kijelelt telket, mert mint a végzés mondja, 
a közgyűlésnek czélja az volt, miszerint az ujonan megállapított város-
nak egy oly emlékszerü s kiválóan nagy alkotású tomploma legyen, 
mely egyrészről a város disze, egyik legfőbb jelessége legyen, másrész-
ről pedig ezen egyház a város kath. hiveit nagyobb számmal kiválóbb 
alkalmak, és nemzeti ünnepek alkalmával is befogadni képes legyen, e 
szempontból a kijelelt telek helyett a lerombolandó vár helyén kér t a 
kir. biztosságtól erre alkalmas szép nagy telket. 

I I I . 

A kir. biztos a városi közgyűlésnek eme 1881. évben raegujitott 
kérelmére 1882. szept. 25-én 2477. sz. a. leiratában örömét jelenti ki 
a városi közgyűlésnek egy uj fogadalmi templom építése iránti hatá-
rozata felett, „bizom — igy szól a leirat. — ezen város lakosainak ki-
váló vallásos^ érzületében s szülő városuk iránt folytonosan tanúsított 
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m kegyeletében, megvagyok arról győződve, liogy a tervezett nagy mii, 
t , s mely egyrészt kegyeletes emlékét képezendi a várost ért nagy szeren-
v c csétlenségnek, másrészt tervezett diszességben méltón fogja betetőzni a 

város uj építésének munkájá t , a lakosság buzgó tevékenysége s meg-
feszített áldozatkészsége mellett — habár nem rögtönösen is — rnin-

v a denesetre létesülni fog." 
E czélra több üres telket ajánl fel levelében a városnak választás 

végett, részéről legalkalmasabbnak véli a plébánia és a piaristák közti 
kertet, az uj gymnasium építése más helyre lévén tervezve, szép, 
nagy üres térré fog az válni — és felhívja a várost, hogy az e tá rgy -

J° ban hozandó határozatot további intézkedések végett hozzá jóváhagyás 
a végett terjessze fel. 
a ' IV. 
P t í A városi közgyűlés eme leirat folytán Szabados János tanácsnok 
szi elnöklete alatt Tóth Mihály, Molnár Pál mérnököket , Kreminger An-
tet tal, Oltványi Pál prépostokat, Fodor István, Polczner Jenő\ Wagner 
sz< Károly, Szűcs Ferencz, Enyedi Lukács, Nagy Sándor, Tóth János, 
va Kertész József, Börcsök Ignácz köztörvényhatósági bizottsági tagokat 
tot küldötte ki azon utasítással, hogy e bizottság a királyi biztosi leirat-
tal ban emiitett helyekre vonatkozólag a templom épitési ügyben vélemé-
azi nyes jelentést s javaslatot terjeszszen be a közgyűlésnek, 
zsi A bizottság ezen fontos ügyről tanácskozván, beadta véleményes 
na jelentését, melyben kimondá azt, hogy az uj parochialis egyúttal foga-
Ok dalmi templomul is szolgáló egyház helyéül a kir. biztosság által a ján-

lott kerti telket fogadja el, mint e czélra legalkalmasbat, kijelenté azt 
szi hogy az uj belvárosi templom épitése mellett a mostani ódon, rosz 

leli karban *) lévő épület fenntartását czéltalannak és anyagi tekintetben 

; *) a ) Az 1882. évre készült költségvetésben 28. lap a költségvetési bizottság egy-
bázi épületek fenntar tás czimén a számvevőség által 4349 fr t ajánlott, összeget 10,055 

v . f r t ra emelte föl, azért, mert a szakértői megvizsgálás szerint közelebbi ledüléssel fenye-
e o i getö, immár kijazntkatlan, korhadt állapotú belvárosi templom tornya faa lkotmányának mel-
k i á lözhetlen újbóli készítése s befedésére 6036 fr t kivántatik, a tanács azonban ezen összeget 

1000 fr t ra szállitá le, mert a templomnál csak a legszükségesebb javí tásokat — lep-
k é i csök s tetőzet kijavítását — kívánja létesíteni. A közgyűlés elfogadta a tanács javas la tá t . 
8ze b) 1883. költségvetésben (30. lap) a költségvetési bizottság a számvevő által a 

belvárosi templom javí tására fölvett 4513 fr tot helybenhagyta, a tanács javaslata folytán 
ho£ a közgyűlés ezt 1500 f r t ra szállította le. 
v 0 | c) 1884. költségvetés (26. lap) egyházi épületekre 1716 fr t szavaztatott meg, de 

ebből a belvárosi templomra nincs semmi felszámítva. 
d) 1885. évben (32. lap) a belvárosi templom tornyának újjáépítésére a bizott-

ság a mérnökség által 6036 f r t felvett költséget elfogadta ugyan, de a közgyűlés a 
r a s tanács javasla tára ezen összeget a belvárosi templomnál előforduló legsziikségesb kija-
— vitásokra 2000 fr t ra kivánta leszállittatni. 
, , Ezen itt közlött adatokból kitűnik, miszerint a városi közgyűlés eme belvárosi 
l e n egyház kijavítását s fenntartását már fe ladta az u j fogadalmi templom reményében, és 
cry{ az ideiglenes fenntar tásra a) b) d) a la t t arra megszavazott 4500 frt sem adatot t ki a 

város pénztárából, mert eddig a belvárosi templom kijavítására te t t költségek ezen négy 
e c év alat t alig rúgnak föl 4—500 frtra, a többi ott hever most is a város pénztárában. 
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károsnak is tar t ja , mert a jelenleg fennálló belvárosi templom oly ál-
lapotban van, hogy rövid idő múlva nagymérvű javí tásokat tesz szük-
ségessé, és a templom épségben tartása folytonosan je lentékeny kiadá-
sokat fog okozni. A kiküldött bizottság tehát arra kérte a közgyűlést, 
miszerint határozza azt el, hogy a fogadalmi templomot ama a kir . 
biztosság által kijelelt s a bizottság által is ajánlott helyen épiti fel, 
mely mellett azonban a mostani ódon, rosz karban levő épület fenntar-
tása czéltalan, és anyagi tekintetben káros volna, mert az oly karban 
van, hogy rövid idő múlva nagymérvű javí tásokat tesz szükségessé, és 
annak fenntartása folytonos s je lentékeny kiadásokat fog okozni. 
Végre a bizottság arra is felkérte a közgyűlést, miszerint kér je fel ez 
a kir. biztosságot arra nézve, hogy a Csakovácz-féle házat — mely 
paplakul fogna szolgálni — sajátítsa ki e czélra, és ha a kir. biztosság, 
mint remélhető — jóváhagyja a közgyűlésnek a templom építése s he-
lyére vonatkozó eme határozatát , a közgyűlés bizza meg a kiküldött 
bizottságot a további teendőkre nézve is, hogy a lakosság egyik leg-
forróbb óhajának mielőbbi megvalósítására nézve szükséges intézkedé-
seket, és ezen nagy fontosságú ügy minden részletét felkaroló javasla-
tot terjeszszen be a közgyűlésnek. 

A. városi közgyűlés 1883. j an . 22-én egész terjedelmében elfogadá 
a bizottságnak eme a templom állapotára vonatkozó, a tényleges vi-
szonyoknak megfelelő jelentését, ugy annak beterjesztett javaslatát is, 
és azt jóváhagyás végett 4509. sz. a. a kir. biztossághoz fölterjészté, 
mely az 1883. márczius 8-án 510. sz. a. leiratban egész terjedelmé-
ben megerősítést nyert, a Csakovácz-féle fundus kisajátítását kivéve, 
mely a leirat szerint azért nem volt eszközölhető, mert a város nem hatá-
rozá meg a felajánlható összeget, és a forrást sem nevezé meg, mely-
ből eme költség fedezhető volna. 

A városi közgyűlés 1883. márcz. 22-iki gyűlésében tárgyal ta e 
leiratot s kedvező tudomásul véve azt, annak tartalmáról értesité a fo-
gadalmi templom építése czéljából alakult egylet elnökét, az i ra tokat 
pedig a tanácshoz tette át a további eljárás és ijitézkedések megtétele 
végett. 

V. 

Ott hevernek most is ezen ügyiratok a tanács levéltárában, de az 
e czélra kiküldött és a IV. pont alatti végzéssel felhatalmazott bizott-
ság azóta nem hivatott egybe tanácskozásra. 1884. április hó 23-án 
tartott közgyűlésben indítványoztam ugyan, hogy eme bizottság az u j 

templom épitésére nézve megkezdett, de minden ok nélkül felfüggesz-
tett s abbahagyott tanácskozmányának folytatására és javasla tának be-

3 
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ti, terjesztésére utasíttassák, a közgyűlés egyhangúlag el is fogadta indit-
v ( ványomat, de azért ez ügyben azóta a bizottság részéről nem történt 
d, semmi azért, mert az Össze nem hivatott. D e ínég is történt valami e 

sé ' t á rgyban : 
jj'ISif 

V c a) Az 1883. évi költségvetésben a fogadalmi templom j avá ra 
ke 5000 frt vétetett föl. — Az 1884. évi költségvetésben e czimen nem 
s z volt semmi felvéve azért, mert a városi költségvetésbe a kiadások közé 
ez volt már sorolva az öt és félmillió városi költsön után 1884. évre ese-
ns dékes 330 ezer írtban fizetendő törlesztési kamat , és igy 300 ezer f r tnyi 
jó deficzittel záratott be a költségvetés, ennek daczára 1883. decz. 22. 
a tartott közgyűlés jegyzökönyvében erre nézve az van megjegyezve, 
a hegy XV. czimnél a vallásügyi kiadásoknál a fogadalmi templomra 
pé ugyan mi sem vétetett föl, 1884. évre azonban a hiány latok födözé-
srái sére szükséges 300 ezer fr t összeg megszerzése alkalmával erről is 
tet gondoskodva lesz, és kötelességemben álland a tanácsnak ezen alka-
sz< lommal a segélyezés mérve iránt is előterjesztést tenni. Midőn nem 
va sokára a kir. biztosi leirat ama 330 ezer forint lefizetésétől — a 
tot törlesztési 50 éves cyclusnak egy évvel történt meghosszabbításával 
tai — 1884. évre a várost felszabadító, a városi közgyűlés által indit-
azi ványomra a tanács oda utasíttatott, hogy az igy megnyert összeg hová-
zsi fordítása iránt javaslatot terjeszszen jóváhagyás végett a közgyülés-
na nek, a fogadalmi templomra is javasla tba hozván abból egy bizonyos 
elá összeget. 

b) 1884. április 22. közgyűlésben tárgyaltatott a tanácsnak eme 
SZ1 javaslata , melyben a fogadalmi templomra nézve nem vétetett fel semmi 
ráh összeg azon ok miatt, mivel ama 330 ezer frtnyi összeg részint más adós-
i g ságok törlesztésére, részint szükséges u j kiadások fedezésére volt fel-

számítva. Ujolag felszólaltam a közgyűlésben és kértem a mult évben 
eol e czélra ötezer fr tban megszavazott összeget 1884. évre is fölvétetni, 

mely megtakarí tások által nagyon is könnyen eszközölhető leend, és 
b e i noha a közgyűlés, ugy tudom elfogadta indítványomat, mire velem 
8 z e együtt többen emlékeznek, a közgyűlés jegyzökönyvéből tán tévedésből 
hoÉ kimaradt , 
vol 

c) Az 1885. évi költségvetésben a üizottság a fogadalmi templom 
épitési a lapjára ötezer forintot vett fel újra, a tanács ezt háromezer 

r a s forintra kérte leszállittatni, és a közgyűlés a bizottság javaslatát fenntar-
tani kért indítványom daczára a tanács véleményét fogadta el és midőn 

ráh engemet avval nyugtat tak meg, hogy 188G. évre majd kedvezőbb viszo-
nyok beálltával pótoltatni fog ezen összeg, ezen biztatás mellett vissza-

e c vontam indítványomat. 
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VI . 

D e még más nevezetes esemény is jöt t közbe 1884. év folyama 
alatt, mely a fogadalmi templom ügyét nagyon közelről érdekli. Csa-
bádnak nagy nevü püspöke Bonnáz Sándor ugyanis 1884. márcz 5. 
azon ajánlatot tevé Szeged város közönségének, hogy miután a mos-
tani belvárosi templom a nagyszámú lakosság igényeinek többé nem 
felel meg, és a kegyuraságot gyakorló városra nézve a kényszerűség 
QSy u j templomra ugy is beállott volna, ha az 1879. vész nem követ-
kezik is be, és minthogy e szerint jelenleg Szegeden nagyobb és kiál-
tóbb szükséget képez egy a belvárosban építendő plébániai egyház, — 
mely egyúttal a város által építeni igért fogadalmi templomul is fog 
szolgálni — mint egy uj leánynevelde, miután a városnak jól berende-
zett leányiskolái vannak, és alsóvároson is már 10 év óta az iskolanő-
véreknek a város által is elismert dicséretes erdinénynyel miiködő le-
ányiskolájuk v a n ; minthogy eme nagyobbszerii fogadalmi templom épí-
tése iránti határozatának foganatosítását eddig is csak az akadályozta, 
hogy a város fólépitése által a városi pénztár kimerittetvén, a fogadalmi 
templom felépítésével j á ró tetemes költséggel a város nem rendelkezett, 
e czélból, hogy ennek felépítése mielőbb megtörténhessék, azon aján-
latot teszi a városnak, hogy halála esetére egy százezer frtot tesz le 
a csanádi káptalannál e czélra, mely azt a templom építésének megkez-
déséig kezelné, és ád még e czélra félmillió téglá t ; ha ezen segélypénz-
hez liozzáadatik azon összeg, amely a házhelyekül elárusítandó intézeti 
telekből (hatezer (H méternél nagyobb) folyna be, a püspök azt hisszi, 
hogy a templom építését néhány év múlva a fennakadás veszélye nélkül 
el lehetne kezdeni, és a nélkül, hogy a város kénytelen volna elvisel-
hetlen terhet magára vállalni, be is végezni. Ugyanazért fölszólítja a 
várost, hogy válaszszon a templom s leánynevelde között, és közölje 
vele határozatát, kijelenti azonban, hogy ő a fenforgó körülmények közt 
a templom épitését szükségesbnek és rövidebb idő alatt is kivihetőnek 
tart ja, mint az intézet felállítását, melynek létrehozatala a legkedve-
zőbb esetben is az apáczáknál mutatkozó tanerő hiánya miatt bizony-
talan, talán csak a távol jövőbeli fog megtörténhetni. 

Midőn a szegedi liirlapok márczius 9-én a püspöknek eme nagy-
lelkű áldozatát tanúsító levelét közlötték, kiváló nagy örömmel találko-
zott az minden szegedi lakos szivében, mert ezen tetemes szép összegre 
menő segély mellett néhány év múlva már lehetőnek vélte mindenki a 
főpásztor által is annyira óhajtott fogadalmi templom felépíttetését, az 
általános öröm közt kiszivárgott azon a tanács részéről az április havi 
közgyűlés elé terjesztendő indítvány is, hogy a közgyűlés egy 12 tag-

3* 
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ból álló küldöttség által fogja háláját eme a templom javára felajánlott 
áldozatért tolmácsolni a püspöknél. 

April hó 23-án tárgyalta a közgyűlés a püspök levelét — közbe esett 
a városi tisztújítás, — ezért lön elhalasztva ennyire a közgyűlés t a r tása . 
Azonban már a közgyűlés előtti napokban az e tárgyban tartott titkos 
konferencziákból azon hir kezdett kiszivárogni, hogy az intéző körök óhaja 
szerint a már erre megnyert többség nem templomra, hanem leánynevei-
dére fogja ezen összeg forditását a püspöktől kérni, a közvéleménynek 
eme hirtelen megváltozását egyéb okok mellett*) azon körülmény is 
idézte elő, hogy a templom építését sokan óhaj tot ták ugyan, de 
mint az Erzsébet egylet tervezé, nem a reconstructió által kimerült 
Szeged városának pénztárából, hanem az ország főpapjai, és kathol ikus 
lakosai pénzén kívánták azt létrehozni; a városi képviselők leginkább 
a virilisek attól tartottak, hogy igy majd a városi pótadó összege 
nagyobb lesz s abból nagyobb összeg fog reá juk is kivettetni, de a 
zsidó és más vallású képviselők sem igen tar tot ták magukra nézve 
kedvező körülménynek a fogadalmi vagy inkább parochialis templomnak 
mielőbbi fölépittetését eme püspöki segély ereje által elősegíteni, mer t 
ezen építésre megkívánt költségnek másik nagyobb részét a kegyurasági 
Juggtti fuiiuiiáisött városi pöiiatár tíiituavaii viselni, a fönnálló ^yukurhit 
szerint eme költség pótadóban rá juk is ki fog vettetni . Ily körülmé-
nyek közt nem csuda tehát, ha a közgyűlés többsége a tanácsnak 
javaslatát fogadá el, melyben ez megjegyzi azt, hogy noha az ujonan 
alkotott Szegedhez méltó r. kath. templom emelés forró óhaját képezi, 
és e törekvés a t. közgyűlés határozataiban már kifejezést nyert, mind 
a mellett a városnak engedett szabadválasztási jognál fogva ez úttal 
a kellő hála megszavazása mellett a nőnevelő intézetre kéri a fölaján-
lott összeget fordíttatni. 

A püspökhöz irt, és a helyi hírlapokban is egész ter jedelmében 
közzé tett levélben hangsúlyoztatik az, hogy e város közönsége régen 
s mélyen érzi azt, hogy nagy számú rk. lakosságának lelki szükség-

*) A közönség közt ama hir lön a városi tanács javas la tának javára elterjesztve, hogy 
a főpásztor egyedül az én sürgős kérelmemre és tanácsomra szövegezte igy a fogadalmi 
templom javára ajánlatát , holott ö most is szívesben adná azt leányenveldére. Bár mily 
nevetséges, és némileg a főpásztorra nézve sértő volt is eme a közönség közt széthor-
dott hir, mint aki senki tanácsára és ú tmuta tására nem szorul intézkedéseiben, de azért 
nem lehet tagadni, hogy az mégis talál t hívőkre, a közgyűlésben azonban nem merte 
senki e hirt csak távolról is érinteni, és igy nekem sem volt alkalmam a tárgyalás 
a lkalmával annak alaptalanságát kimutatni , hisz ha a föpásztornak e tárgyra nézve 
időközben megváltozott volna nézete vagy óhaja, vájjon mi akadályozhat ta volna öt abban, 
hogy eme nagyfontosságú ügyben Szeged város hatóságát u j levélben értesítse ? — 
kortesfogás volt biz ezen eljárás is, melynek eredménye most könnyen az lehet, hogy 
a r é g i k ö z m o n d á s se pénz se posztó i t t i s é r v é n y e s ü l , m e r t s e m templom s e m leány nevelde 
Szegeden egyhamar épülni nem fog. 



lete joggal igényli a belvárosban egy a mainál diszesb, söt nagyobb 
templomnak építését, érzi ezt a város közönsége mindannyiszor, vala-
hányszor e tekintetben magasb fejlődés fokán ál ló várossal kell az ösz-
szekasonlitást kiállani, hogy azon kiváló álláshoz mérten, hogy Szeged 
oiint legnagyobb kath. m a g y a r város ezen jellegénél fogva a kath. vi-
lágban elfoglal, külsőleg méltóbb kifejezésre kellene juttatni mennyi-
ségben s művészetben egyaránt, és jellegében kétségtelenül rejlő nagy 
jelentőségét, és a reconstruetio folytán igényekben, műveltségben és 
szép iránti szeretetben nagyban fejlődött városnak sajnosan kell ugyan 
szenvednie a vallásegyháziakban fönt jelzett fogyatkozását, mind ez 
ideig azonban, midőn a patrónus mindazt birja a liivöknek nyújtani , a 
mi csak elkerülhetlenül szükséges, midőn a városnak önerejére szorul-
tan összes culturszükségleteit más külső tényezők támogatásának ál-
landó nélkülözésével önmagának kell előállítania, nem egy fogadalmi 
templom felállítása képezheti gondját , — a mely egyenes szükségletét 
nem is képezi — hanem annál inkább, és első sorban egy a vallás 
erkölcsös nevelést biztosító magasb fokú nevelőintézet felállítása, a 
melynek hiánya érzékeny visszahatásban mutatkozik e város társadal-
mán. — Ami pedig az iskolanővéreknek alsóvárosi intézetét, az úgy-
nevezett Oltványi-féle leányiskolát illeti, a legmagasb elismerést annak 
eredménydus működésétől lehetetlen, megtagadnunk, amint annak többször 
ÍS kifejezés lőtt fldVfl, tlü 62011 JlHOíüí ü Yárv* »l»A ^ « ő u v„U olh. ,1^. ' , 
Szvel, kisebb mérvű berendezésével kitűnő szolgálatokat tehet ugyan az 
alsóvárosi lakosságnak, és befogadhat néhány bennlakó növendéket,*) de 
nem lehet hivatása Szeged nönevclési ügyében az összes városi és kör-
nyékbeli igényeknek megfelelhetni. 

Ezek alapján eme levél azt kéri a föpásztortól, ami már a taná-
csi javasla tnál emlitve volt. 

Előre értesülve lévén, a titkos conferencziákban a püspök leve-
lére hozott határozatról, én magam is elkészitém otthon beszédemet, 
melyet e tárgyban a közgyűlésen fogok tartani, nehogy többet vagy 
kevesebbet szóljak ez ügyben mint kellene, jól tudtam ugyan azt, hogy 
ha Aranyszájú Sz. János kölcsönözte volna is nékem szegény szolgá-
j á n a k e napra ékesszólási tehetségét, még avval sem lettem volna ké-
pes a már ez ügyben hozott határozatot megváltoztatni, de ezen kö-
rülmény nem gátolt abban, hogy el ne mondjam azt a teremben, mit 
szivem, eszein s meggyőződésem e tárgyra nézve városunk j avá ra jó-

*) Mint eme iskolák igazgatója, kénytelen vagyok felvilágosításul megjegyezni, 
miszerint a négyes osztályú népiskola tömve van ugyan évenkint, de a liatosztályu 
leánynevelde — mely szinte 200 tanulót és 40—50 bentlakó növendéket képes befo-
gadni — a mult évben csak 24 bentlakót, és ezekkel együt t csak 132 tanulót számított 
az előbbi években is ezen arány volt. 
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nak, hasznosnak s szükségesnek vélt, melylyel ha nem bírtam is a fenn-
forgó körülmények miatt képviselő társaimat indí tványomnak akkor meg-
nyerni, azon reményben, hogy e füzet olvasóinál nagyobb szerencsével 
találkozom, a függelékben I I I . sz. a. közlöm azt egész terjedelmében. 

Névszerinti szavazás kéretvén, a jelen volt 76 képviselő közül *) 
a tanács javaslata mellett 44, ellene 32 képviselő szavazott. Örök em-
lékül közlöm a „Sz. Napló" 1884. ápril 24. száma nyomán ezeknek e 
füzetben neveit azon megjegyzés mellett, miszerint az * j e g y ű e k papok, 
a ** pedig zsidó vallású képviselők voltak. 

VI I . 

Az ügy kellő felvilágosítására kötelességemnek tartom még fen-
tebb a I I . pont alatt röviden érintett Erzsébet féle egylet születése s műkö-
déséről is megemlékezni, mely az azt inditványozó óhaja szerint hivatva 
lett volna Szegeden eme a város lakossága által Isten dicsőségére, és 
az 1879. évi catastropha emlékére felépiteni igért fogadalmi templom 
építési költségeit itt helyben, s Magyarország főpapjai s katholikusaitól 
összekoldulgatva elő teremteni. 1882. évi junius hó 7-én nyomtatot t 
placatokkal hivat tak fel Szeged kath. lakosai, hogy miután Szeged 
sz. kir. város köztörvényhatósági bizottsági gyűlése 1880. november 
28-ik napján Szegeden egy a város kiváló díszére szolgáló emlékszerii 
templom építésére vonatkozó indítvány egyhangúlag elfogadtatott, az 
egyesület alakítása végett junius hó 11-én, vasárnap délután öt órakor 
a gymnasiumi épület rajziskola termében tar tandó értekezletre minél 
többen megjelenni szíveskedjenek. Összesen megjelentünk vagy negyve-
nen, és ott többek nevében kijelentettük, hogy ez uton soha nem lesz 

*) Nemmel szavaz tak : Abafy Aurél, Benke József, Ber ta János, Borbola Mi-
hály, Börcsök Ignácz, Csikós Ignácz, Dobó Sándor, Enyedi Lukács, Fehér Ipoly,* Gá-
bor József, H a j d ú Balázs, Kalmár István, Katona András, Kertész József, Lippai Nagy 
István, Magyar Imre, Nagy Lajos, Nagypál Gáspár, Obláth Lipót,** Oltványi Pál ,* 
Pá l fy Antal, Pillich Kálmán, Révész Mihály, Salamon Zsigmond, Sonnleitner FereDcz, 
dr. Szivessy László,** Tápay János, Tóth János,* Tóth Péter, Tukacs József, Váradi 
Ignácz, Wagner Károly, Zsemberi Pál . 

Igennel szavaztak : Babarczy József, Bakacsi Mihály, Balogh Ferencz, Báló Pál , 
Bérczy Antal, Biacsi Imre, Boros István, Csányi Pál, Csonka Ferencz, Csorba Gyözö, 
Csorvay Nándor, Erőskövi J á n o s , Felmayer Gusztáv, F luck Ferencz, Fodor István, 
Herbich János, Huszka Ödön, Ivánkovics János,* Juranovics Ferencz, Katona Imre, 
Kátay István czipész, Kelemen István, Kiss Gyula, Kohti József,** Kovács István, Krausz 
Lipót,** Kreutzberger Ferencz, Kovács Albert, dr. Lázár György, Lévay Ferencz, Lil-
lin Károly, Löwi István** Lusztig Ferencz** Magyar Gábor,* Marosi M.. Mayer Béla, Molnár 
Ján. , Molnár Márton, Nyári János, Nyilasy Pál, Obláth Antal,** Orbán Jácz in t ,*Papp Ignácz, 
Polczner Jenő, Priváry János, Rainer Ferencz, Rainer Károly, Rózsa Ferencz,* Schütz 
Antal, Stanczel Károly,* Szécsi János, Szekerkc József, Szemmári József, Tombácz 
Mihály, Tóth Béla, Varga Antal, Varga László, Vass András, Vass János, Vass Ká-
roly, Wagner Nándor, JVeiner Miksa,** Pá l fy Ferencz, Vass Pál , Szabados János, László 
Gyula, Zombory Antal, Pa tak i Károly és Rainer József, Endrényi Antal, dr. Tóth Pál , 
dr. Kovács József, F a j ka János, Gerencsér László. 
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Szegeden felépítve a fogadalmi templom, mely különben is a kegyura-
j 0 g g a l felruházott városi pénztár kötelessége, hozzá járu lunk 

azonban a szóban lévő egylet alakításához, ha az a város határán kí-
vüli koldulást; — mely különben se vezetne czélhoz, és ezen a kö-
nyöradományok nagy összege által ugy is már eléggé felsegített nagy 
katholikus városnak jó hírnevére ugy az országban, mint ezenkívül is 
homályt hozna — elejtve, csak Szeged város kath. lakosainak áldoza-
tait veszi e czélra igénybe, és ezen társadalmi uton be jö t t összeget 
az u j fogadalmi, és más templomok feldíszítésére fordítja. 

Az értekezlet jól indokolt indítványomat elfogadá, és az elkészült 
alapszabály tervezetébe az egylet czunét »Szegedi r. k. hivők egylete«, 
czélját pedig a 2. §. következő szövegezésben fogadá e l : „Az egyesü-
'et czélja első sorban egy kiválóan diszes emlékszerü fogadalmi r. k. 
templomnak Szegeden leendő fölépítését előmozdítani, amely templom 
az 1879. évi márczius 12. Szeged városát érte végzetes árviz veszede-
lem emlékére lenne szentelendő, és építtetnék azon kegyeletes indokból : 

aj Hogy Szeged város közönségét a mindeneknek Ura ujabb ha-
sonló szerencsétlenségektől megóvná. 

bj Ezenkívül czélja az egyesületnek második sorban az ujonan 
épült, szintén fogadalmi Rozália kápolnának, és az ujonan épült kálvária 
kápolnának, valamint az összes Szeged városi r. k. szentegyházaknak 
benső felszerelését gyarapítani, diszét emelni, és általában oda működni, 
hogy ezen czél megvalósittassék. 

cj Végre czélja a Széchenyi-téren korábban lebontott Szenthá-
romság szobornak a leendő fogadalmi templom előtti téren való fölállí-
tását kieszközölni. 

Az egyesület megalakultnak akkor tekintetik a 4. §. szerint, ha 
e végből rendes vagy alapító tagként 300 je lentkeznék. Az alapító tag 
(6. §.) 100 frtot fizet egyszer mindenkorra, a rendes évdijas tag 3 frtot , 
a pártoló tag évenkint 50 krt . Az egyesület igazgatása (9. §.) a köz-
gyűlés, és egy 100 tagu választmány, az intéző bizottság és elnökség 
által történik. Az egyesület közgyűlésén (22. §.) választmányi és intéző 
bizottsági ülésein, ugy a számadások megvizsgálásánál Szeged sz. kir. 
város hatósága mint a helybeli r. k. egyházak kegyurasága k iküldöt t je 
által magát képviseltetni jogosítva van, ugyan ily jogot gyakorolhat 
kiküldött biztosa által a megyés püspök is, mint egyházi főpap. 

H a az egyesület bármi körülmények folytán feloszlanék, a 21. §. 
szerint az egyesületi vagyon miüt föloszlatlan alapítványi összeg az 
egyesület czéljaira tőkésittetvén, a jelen alapszabály értelmében a hely-
beli r. k . egyházak, vagy a később fölépítendő fogadalmi templom ja -
vára Szeged sz. kir. város hatósága által fordítandó lesz. A 24. §. sze-
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rint az egyesület feloszlottnak tekinthető akkor is, ka két év lefolyása 
n a rá t t az ideiglenes megalakulástól számítva az egyosü'etnek joo re?ides 
P |i vagy alapító tagja nem lenne, és lia az egy lióval előbb kihirdetet t 
v közgyűlésen az egyesületi rendes és alapító tagoknak 2/3

 r ( ^ z e a fel-
oszlást elhatározná. 

Ezen ama értekezletben eme módositások mellett elfogadott alap-
szabályok junius 25-én tar tot t előkészítő bizottságban hitelesíttetvén, a 
június 29. összehitt nagy gyűlés előtt felolvastattak és minden ellen-
mondás és észrevétel nélkül elfogadtatván. Szeged város hatóságához s 
a csanádi püspöki kormányhoz jóváhagyás vcgett beterjesztettek, mind-
két helyről megnyerte azt, amit az egyesület kért , és ezen jóváhagyás 

J° kinyerésével sír jába is szállott szépen ezen kath. egylet, elment örök-
a álmát aludni a temetőbe, bol két elnöke is nyugszik már, mert 1882. 

junius 29. óta nem volt sem választmányi, sem intéző bizottsági, sem 
P( .?.; nagygyűlése, életjelt sem adott magáról, rendes vagy alapító tagjait sem 

kérte jelentkezésre vagy befizetésre senki, és igy a 21. §. szerint Szeged 
város pénztára sem vehet át a fogadalmi templom számaira egy fillért 

s z sem attól. 
V a V I I I . 
to 
ta Szomorú kép biz ez Szeged a nagy kath . város és lakosaira nézve, 
az melyet e fogadalmi templom ügyében a város jegyzőkönyvei s más 
zs iratok nyomán itt rajzolok, de nincs túlozva ebben semmi. Szívesben 
na rajzoltam volna én is fény, mint árnyképeket, de nem volt ha ta lmamban 
eb azt tenni, ha C3ak a történeti hűség rovására, az ámítás és hazudozás 

terére nem lépek. Nem hozzám tartozik az e téren elkövetett hibának, 
g z j az egyesület kora halálának, és ez által az ország szine előtt nagy 

garral történt hirdetések után városunkra hárult szégyennek kutforrását 
és indokait jelenleg kutatni , de igen is kötelességemnek tar tom eme 
szégyen bélyeget letörülni városunk képéről azon igyekezetem s törek-
vésem által, hogy e nagy fontosságú kérdés mozzanatairól Szeged 

k*; város közönségét jelen kis müvemben értesitem, és más utat, módot 
' amannál hamarább és könnyebben czélhozvezetöt, és kevesebb teherrel 

g z í j á ró t ajánlani törekszem eme ránk nézve becsületbeli kérdés megoldá-
sára, mely városunk jó hírnevét ismét vissza fogja varázsolni, mert 

] Szeged szülővárosom még eddig mindig beváltotta egyeseknek, egyházi 
s polgári hatóságoknak lekötött szavát, je len esetben — midőn mint 
egykor Salamon király Istennek dicsőségére igért fényes templomot 
építeni — most sem fogja magát és igéretét megtagadni.*) 

l e h *) Eszmerokonságnál fogva fölemlitem itt szives megfigyelésül, liogy midőn 50 
g y j év előtt épen eme szóban lévő belvárosi templomban mint a gymnaisum II . osztály 
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Mindenekelőtt szükséges, hogy Szegeden a hitközség megalakul-
jon, mely a korán, úgyszólván még születése előtt sirba szállt Erzsébet 
cgyletet is uj életre fogja feltámaszthatni, és ha ezen hitközség szervezete 
püspöki jóváhagyást nyert, kezdje meg azonnal Isten nevében hivatalos 
ténykedését avval, hogy 

aj A kegyúri joggal felruházott, és igy annak kötelmeivel is biró 
Szeged város pénztárából kérjen e czélra nagyobb segélyt a fogadalmi 
tomplom építésére, mint aminőt most annak a közgyűlés évenkint meg-
szavazni szokott. 

Az a kérdés most már, hogy tartozik-e a város közönsége az e 
czélra megkívántató összeget megszavazni ? Válaszom az, hogy kettős 
czinien tartozik e segélyt megadni, ugy is mint kegyúr, ugy is mint 
mas hitfelekezeteket segélyező közönség az 18G8. LIII. t. ez. 23. §-nak 
fent, a 4. §-ban 21. lapon szorul szóra idézett szövege után. 

A kegyúri kötelmeket nem szükség bővebben tárgyalni, miután'a vá-
ros e §. I. pontjában a 31. lapon idézett közgyűlési végzéseiben önmaga elis-
merte a régi parochialis belvárosi templomnak elégtelenségét, és egy uj 
építésének szükségességét, mely által egyúttal beváltja az 1879. évi 
vesz emlékére tett ünnepélyes fogadását is annyiban, hogy ezen uj pa-
rochialis egyháza lesz a megígért fogadalmi templom. 

A kérelemnek a másik czim alatti jogosultságát is bebizonyítani 
vélem a t. olvasó előtt következő számadási tétel által: 

A) A városi levéltár tanúsága szerint a helvét hitvallásnak kérel-
mére 1G514/1882. sz. tanácsi utalvány Szerint a teroplomépitésre egy-
százezer téglát, 

B) az ágostaiaknak 13040/1882. sz. a. szinte ennyit, 
O a zsidó hitközségnek 6760/1883. sz. a. egyszázötvenezer téglát 

szavazott meg a közgyűlés, ez utóbbiaknak már előbb is egyházi s is-
kolai czélokra 1863. évben 500 frtot, s 187 í . évben 1000 frtot utal-
ványozván. 

A téglának nem most már az építkezések szünetelése miatt le- • 
szállított, hanem az Adományozás idején divó árát csak 16 frtban véve 
fel számítási alapul, kitűnik, hogy 

Aj 980 hivő kapott 1600 frt segélyt, egy főre 1 frt 90 kr. 
B) 418 „ „ 1600 „ „ „ „ 3 „ 80 „ 
O 3618 „ „ 3900 „ „ „ „ 1 „ 08 „ 
Ha a katholikusok is e számadási arány szerint kérnének segélyt, 

még ezen esetben is felrúgna a segély 

tanulója a sz. mise a la t t diák e'nekkel dicse'rtük az Urat , az ösöktöl r ánkmarad t egyik 
ének szövege ez volt »Sic tu nos visitas, uti te colimus« (Ugy látogatsz te minket amint 
mi tisztelünk). J ó lesz ezen régi ének tar tama fölött elmélkedni a jelen korban is. 
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A) szerint 129,300 frt. 
B) 
C) 

256,400 
73.440 
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H a tehát a kath. autonomiai hitközség csak 250 ezer frt összegre' 
menő segélyt ké r is a közgyűléstől a fogadalmi u j templom építésére elő-
legesen megszavaztatni, még ezen esetben sem lépte át ama igazságos 
arányt , melyet a fenthivatolt törvény a hitfelekezetek segélyezésénél 
előir, és ha ezen összeghez még 150 ezer frt , és igy e czélra a segély-
összeget 400 ezer f r t ra kérné kiegészíttetni, még az esetben sem volna 
véleményem szerint e kérelem a közgyűlés által megtagadható, nem 
csak azért, mert a városi közönség a kegyúri jogok mellett a terheket 
is viselni köteles, hanem azért sem volna ezen kérelem megtagadható, 
mert mint fentebb már a 30. lapon megjegyeztem, a legutóbbi 20 
év alatt a városi pénztár kath. egyházi czélokra aránylag sokkal 
kisebb Összeget adott ki ahoz képest, mint a minővel a többi hitfele-
kezeteket segélyezte, e 20 évi differencziát, ha kiszámítjuk, az sokkal 
nagyobb összeget tüntetne elő a fenti tételnél. 

a) H a máskép nem lehetne felakadás nélkül az egész összeget a 
költségvetésbe egyszerre felvenni, egy részét az e czélra megszavazandó 
összegnek ötven éves törlesztésre lehetne kölcsön felvenni, hogy ne csak 
a jelen nemzedék, hanem az unokák is érezzék az Isten dicsőségére a 
jelen élő nemzedék által épített fogadalmi templomnak előnyei mellett 
annak terheit is. 

b) 1886. évben készen lesz már az u j gymnasium, tehát ezt, ugy 
a t. piarista a tyák lakhelyét e templom j avá ra lehet több évig bérlet 
utján értékesíteni, miután — ha az u j templom illetőleg Sanctuariuin 
építéséhez hozzáfogunk is — a piarista lak épületnek csak a ke r tbe 
benyúló részét kell lerombolni, a többi megmaradhat még több évig, 
ugy a parochialis ház is a mostani templommal együtt, mely néhány 
évig még a tőle megtagadott nagyobbszerü javítás nélkül is fen fog 
állani, k á r is volna már ar ra sokat költeni, miutáti a közgyűlés is ki-
mondotta már reá a halálos ítéletet. 

c) Az u j fogadalmi templomból a kijelelt téren épít tessék fel a 
Sanctuarium, mely három annyi hivőt befogadni képes, mint a mostani 
avult templom, és ha ez Isten segélye, a hatóság és hivek ügybuzgalma 
mellett létesült, akkor bontassék le a régi templom, parochialis, gyim-
Dasialis épület, ugy a piarista a tyáknak laka, ennek elárusított anyagai 
á rán csekély pótlékkal fel lehet a kisajátítás u t ján könnyen megszerez-
hető Csakovácz-féle telken az u j parochialis házat építeni, és ekkor a 
kir . biztosság ajánlata folytán a közgyűlés által is már elfogadott szép 
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üres telken fog uralkodni és diszleni a Szeged városának beváltott szava 
folytán Is ten dicsőségére felépített szép gyönyörű fogadalmi uj templom. 

d) A templom épitését folytassák majd 50 vagy 100 év múlva 
az unokák, és ragaszszák az általunk felépített, a mostaninál háromszor 
több hívet befogadható sanctuariumhoz az úgynevezett hajóját az egy-
háznak. A mostani nemzedék ugy is elég sok szép örökséget nyúj t át 
nekik e czélra. 

e) E czélra van már a fogadalmi templom javára a városi pénz-
tárban nyolczezer forint, mely ott minden kamat nélkül hever. Ez t ér-
tékesíteni kell azonnal, és ra j ta 4%-os Tiszavidéki kölcsön vagy jelzá-
log sorsjegyet vásárlani, és letétbe helyezni, evvel nemcsak azon czél 
éretik el, hogy a töke évenkint növekedik kamataival, hanem azon 
szerencsés véletlen, mindnyájunk által szívből óhajtott eset is bekövétkez-
hetik, hogy a vásárlott sorsjegy egyik vagy másik seriese kihúzatván, 
— mely háromszor történik egy évben — kisebb vagy nagyobb nye-
reményt adna e pénztárnak. 

f ) Egy pár év múlva igy 3—400 ezer forintnyi összeg könnyen 
összegyűl, melyből ama a fogadalmi szép templom sanctuariumát na-
gyon könnyen fel lehet építeni, csak a nagyzás hóbortjának szenve-
délye ne hántson ú j ra bennünket, és mint eddig, ne álmodozzunk mi-
liomos templomról,*) midőn szegénységünket tagadni nem lehe t ; egyéb-
iránt az is igaz, hogy a jó Isten annál kedvesebben fogadja tőlünk az 
áldozatot, minél nehezebben esik részünkről annak teljesítése, ki más-
részről kárpótolhat bennünket áldásainak malasztjaival, de azért lehe-
tetlenséget ö sem kiván tőlünk, tiszta szándokunkat s jó akara tunkat 
veszi ö bírálat a lá ; a jerusálemi templom perselyébe a szegény özvegy 

*) Szegeden alig találni oly embert, ki a fogadalmi templom után ne óhajtoz-
nék, azt is beismeri mindenki, hogy ennek felépítését a messze távolba elodázni nem 
lehet, és igy azt az e tárgyban Ígéretet tevő és az 187Í) évi viz veszélyt szerencsésen 
túlélő jelen nemzedéknek kell fölépíteni, mert az u tánnunk élő nemzedék alig fogja 
az ősatyáknak eme igéretét foganatosítani. Azonban sajá tságos tünemény az, hogy 
midőn eme u j templom kül a lakja , nagysága, díszéről folyik a tárgyalás, akkor ugyan-
azok, kik a reconstructié folytán a városi pénztárnak, és e város lakéinak tulterhelte-
tését, szegénységét hangoztat ják, hallani sem akarnak kisebb szerű félmilliomos temp-
lomról, az ő nézetük szerint 2—3 milliomos góth izlésü templom felelhet csak meg a 
sirjából nagy disz s fényben u j életre támasztott város méltóságának. És midőn e né-
zet ellenében az hozatik fel, hogy ily nagyszerű templomnak fölépítése a városi pénz-
tárnak ál ta luk is hangsúlyozott nehéz viszonyai miatt a lehetetlenségek, és megnem kö-
zelíthető, annál kevésbé kivihető vágyak s óhajok közé tartozik, rendesen a felelet az, 
hogy hát akkor ne is épitessiiuk, ha oly nagyszerűt nem épithetünk. — Nem tehetek 
róla, de én kénytelen vagyok azon már többször ki jelentet t véleményemnek itt e helyen 
is kifejezést adni, hogy nékem ugy tetszik, miszerint ezen j é urak eme el járásukkal 
nem akarnak semmi féle, és igy fogadalmi templomot sem, ők megelégesznck azzal, ha 
annak szép a lak ja száz meg száz tornyocskáival papírra lerajzolva szemeik előtt 
paradirozhat. Ennek fénykép által sokszorozott példányait mutogat ják ők az idegeneknek, 
kik Szegedet látogatni jönnek, de nem jelelték még ki sem az időt, midőn '? sem a költ-
séget ? amiből annak építéséhez hozzá akarnak fogni. 
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nö által bevetett fillérnek nagyobb érték tulajdoníttatott az Égben, 
mint a bábeli toronynak, melyet nem Isten iránti szeretet, hanem emberi 
dölyfös büszkeség akar t felépíteni. 

g) Benső felszerelésre azt hiszem alig lesz szükség nagy költsé-
get félretenni, az oltárokra legalább nem, a hitközségbe beolvadt Er-
zsébet egylet kétségen kivül fog itt találni még Szeged város területén 
oly egyházuk érdekei iránt kegyelettel viseltető vallásos családokat, 
melyek emlék okáért őseik példáját követve, egy-egy oltár költségeit 
szives készséggel el fogják vállalni, a nagy oltáron kivül ugy sem kell 
több 4—5 oltárnál, mert a piarista a tyák u j lakukban nyernek ima-
házat, és igy e templomra többé szükségük alig lesz. Én magam is — 
ha Isten kegyelméből megérem e szerencsés napot — egy ily mellék 
emlékoltár költségeit, ba kétezer vagy kétezerötszáz f r tba kerülnének 
is, szívesen magamra vállalom. H a a jó Isten Csanádnak nagynevű 
püspökét, Bonnáz Sándort Szeged város örömére még ezen időben is 
életben t a r t j a — ki ugyan még nem válaszolt, és igy nem is határo-
zott ama általa a fogadalmi templomra felajánlott egy százezer forint 
összegre nézve, hogy ezt e czélra, vagy a város óhajához képest a 
leányneveidére fogja hagyományozni, — de még az esetben is, ha ez 
utóbbit választaná, minden bizonynyal nem engedné ezen fogadalmi 
templom felépítését hozzájárulása nélkül eszközölni, és ba az isteni 
gondviselés könyvébe az volna irva, hogy ő már akkor a boldogok 
álmát aluszsza, akkor utódja fogja minden bizony nyal Szeged városának 
uj fogadalmi szép templomát, és e nagy kath. város hiveit egy ily 
kedves, örök bálára méltó emlékkel megörvendeztetni. — Es ha ugyan-
ezen egylet Szeged városának az ország különféle vidékén előkelő 
papi vagy világi állásban lévő fiait levél u t ján fölkeresi, nem hiszem, 
hogy ezek közül egyik vagy másik kedves szülővárosuk iránti szere-
tetüknél fogva eme kegyeletből és fogadásból Isten dicsőségére épített 
templomát kedves emlék gyanánt szép szobor, vagy más aboz illő di-
Bzitménynyel meg ne ajándékozná. 

Pia a hatvanas években ide bevándorlott csekély számú és 
vagyonilag szegény lutheránus és kalvinista hitközség képes volt elég 
csinos imaházat magának itt Szegeden 1883. évben építeni, és avval 
nem csak hiveit megörvendeztetni, hanem városunkat is feldíszíteni; ba a 
helybeli zsidó bitközség is áldozataival képes volt a vizveszély által 
megrongált imaházát uj díszben előállítani, valóban nagy szégyen há-
rulna reánk, ba mi katholikusok, kik ős lakosai vagyunk e városnak, 
és közel hetvenezerre szaporodtunk föl, nem tudnánk vagy nem akar-
nánk Isten dicsőségére egy szép templomot építeni akkor , midőn fél-
milliomos színházunkat büszke örömmel mutogat juk az idegeneknek, 
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melyre évenkint még 10—15 ezer forintnyi összeget is készséggel meg-
szavazunk a város pénztárából.*) 

N é p i s k o l á k S z e g e d e n.**) 

Az 1883. aug. hóban Budapesten tartott I I . országos tanítók 
gyűlésén az oktatásügyi miniszter ur megbízásából megjelent Gönczy 
Pál miniszteri tanácsos ur a felekezeti, községi s állami iskolákra vo-
natkozólag igen figyelemre méltó nyilatkozatot tett. „Ne kicsinyeljük 
uraim, igy szólott, a felekezeti iskolákat, mert ezek régi időtől fogva 
jó szolgálatot tesznek a köznevelés ügyének, a maguk nemében jó és 

*) E kis müvem már a sajtó alat t izzadott, midőn városunknak eme az idege-
nek által is oly annyira dicsért egyik kincse és kiváló diszc a színház ápril 22-én porrá 
égett . A A/agyar Állam szerkesztője újságának ápril 24-ki számában sajnálkozik ugyan e 
csapás miatt városunkon, de egy kissé szigorít leczkét is oszt számukra, „mélyen fáj-
laljuk, h a Szegedet bármi csapás éri, de még jobban fáj lal juk, hogy a ha t év előtti 
katasztrófa sem gyógyítot ta ki a ha jdan oly jé erkölcsű nagy magyar várost a nem-
zetrontó liberalismusből. A reconstructionál elmaradt bezzeg a fogadalmi templom, de 
épült nem kisebb költséggel színház palota, melynek üres padok előtt játszó színészei 
az égés előtt is éheztek, most pedig teljes ínségre ju to t tak . Ne értsen minket félre 
semmi rosz akarat , mi a színház kedvelői vagyunk, ha az a tisztességes erkölcsök kor-
látai közt a becsületes jellem s hazafiság iskolája. De a mai degeneralt, mesztelen, piszkos 
erkölcstelenséget terjesztő színpadok többnyire kárhoztatást érdemelnek. Vigasztalja meg 
Isten Szegedet e csapás után, melyet va jha erős józanodás kövessen Szeged közügyeinek 
vezetésében." 

Sok igaz s találó van ugyan ezen szerkesztői nyilatkozatban, azonban az igaz-
ság érdekében biztos értesülésem nyomán ki kel jelentenem azt is, hogy a szegedi szili-
házban előadott darabokra nézve ama fenti szigorú itélet nem alkalmazható. Még a 
puritán érzelmű Irányi Dániel képviselő ur is nyugodt lélekkel megtekinthette volna 
az itteni előadásokat, a városi hatéság által választott szinügyi bizottságnak éber fi-
gyelme nem engedett soha vallás vagy erkölcsi szempontbél kifogás alá eshető darabo-
kat eljátszatni eme uj színházban, az igazgatónak e téreni kísérleteit megliiusitá ama 
bizottság, mely a pesti színpadokon eiőadott — a critica, és nem a hatéság által 
megrótt — újdonságok előadásait is néha csak törlések és kihagyások mellett engedte mec. 

Midőn ápril 25. a városi közgyűlés eme leégett színház mielőbbi fölépit-
tetése tárgyában tanácskozott, a tárgyalás alkalmával fölemlitém, hogy ha annak ide-
jében eme félmillió frt költségen fölemelt Thalia templom helyett a fogadalmit építet-
tük volna föl, azt a thuribulnmban pislogó tűz alig tette volna ki eme veszélynek, mi-
nőnek most a színház áldozatul esett, és alkossunk jövőre bárminő tüzrendöri s bizton-
sági szabályokat, az épület a benne találtató sok limlom s gyúlékony anyag miatt 
csak a jó Isten különös segélye s áldása mellett lesz hason veszélytől megóhaté, itt csak 
ugyan alkalmazható Dávidnak a zsoltárokban előforduló ama szózata : »Ha az ur 
maga nem őrzi a várost vagy házat, hiába virasztanak mások.« A m a á l d á s á t p e d i g h o g y 
kinyerhessük érdemeket kell arra nézve szereznünk s előmutatnunk, ezek közé sorol-
ható lesz mindenesetro egyebek közt a fogadalmi templom építése iránt adott szavunk-
nak beváltása is, ennek kapcsában kifejeztem azon reményemet is, hogy valamint most 
a közgyűlés egyhangúlag megszavazza Thaliáuak eme pogány istennőnek tiszteletére 
szánt épületnek uj diszbeui fölépittetését, hason készséggel fogja majd annak idejében 
megszavazni ama költséget is, mely a város közönsége által az igaz Isten tiszteletére 
építtetni igért templomra fog a városi tanács által bemutattatni. 

**) Csak a fiu s leány népiskolákat értem itt e §. alatt, a polgári fiu s leány 
iskolákkal más felekezetek nem birván és ezek azok gyermekei által is látogattatván 
ezek kormányzata egy külön iskolaszék alatt maradna, ugyanazért a városi pénztár 
által ezekre, ugy a reál s gymnásiumra tett kiadások sem vétettek e műben 
tekintetbe. 
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sok helyt kipótolhatlan szolgálatot." A községi iskolák hivatását, lét-
jogát, hatáskörét igy körvonalazta : „Ahol a sors véletlenül ugy hozta 
egy községbe össze az embereket, hogy az egyik felekezethez 20—30, 
a másikhoz több kevesebb lélek csatlakozik, az ilyen községben anyagi 
lehetetlenség, hogy minden felekezet külön iskolát tartson fel." Az 
állami iskolákra nézve pedig igy nyilatkozott „vannak oly községek is, 
melyekben sem a felekezet, sem maguk a községek nem bi r ják az 
iskolafentartással já ró költséget előállítani, a törvény tehát gondosko-
dott róla, hogy ily esetben az államköltségen állittassék iskola."*) 

A fenttisztelt miniszteri tanácsos u rnák ezen magyarázata mellett 
nagyon nehéz lesz több nagy város és községben a községivé változ-
tatott kath. népiskolák jogalapját és törvényes létokát feltalálni, Szeged 
város iskoláinál is igy áll e tétel. I t t a görögkeletieknek, ágostai, hel-
vét hitvallásuaknak, zsidóknak külön hitfelekezeti népiskoláik voltak 
már 1868. év előtt, a katholikusok népiskolái is itt Szegeden azelőtt 
kath. jellegűek voltak, melyek a fennálló szabályrendeletek értelmében 
egy városi tanácsnok közvetlen igazgatósa alatt állottak, és az egyház 
megyei kormány részéről a hitoktatást végző lelkészek, és a kerületi 

' esperes felügyelete alá voltak azok helyezve. Azonban a városi köz-
gyűlés jónak látta a Gönczy Pá l miniszteri tanácsos ur által fejtegetett 

2 f törvényes elvek daczára ezen városi népiskolákat 1869. évben községivé 
1 kijelenteni, s annak igazgatását egy általa választott 30 tagu iskolaszék 
€ vezényletére bizni, melybe nem katholikus és zsidó vallású képviselők 

í is beválasztattak, de a görögkeletiek, protestánsok és zsidók nem kö-
s vették e példát, fentartván továbbra is iskoláik hitfelekezeti jel legét, 
h ugy azok független kormányzatá t is saját hitfelekezetük részére.**) 
f Fentidézett müvemben (209. lap.) nyilatkoztam már az iránt, 

hogy a szegedi községi iskolákra felügyelő iskolaszék ügyes, s jó-
e : akara tú eljárása következtében valláserkölcsi tekintetben nem lehet 
k ugyan jelenleg alapos kifogást tenni eme iskolák állapota miatt, de ha 
b a jelenlegi helyzettel meg is lehet elégedni, azért mégis kívánatosnak 
s; jelentettem ki, hogy azok kath. jel legüket visszanyervén kizárólag kath. 
h polgárok felügyelő kormányzata s igazgatása alá jussanak, mert nem 
V' 

*) Népoktatás ügy története czimíi könyvem 134—145 lapon bővebben érteke-
zik e tárgyról. 

r í«pj **) A szegedi zsidók czimíi könyv 343. lapján ez olvasható: Szegeden a zsidó is-
kolákat is akar ták némelyek közösíteni, a hivatalos tárgyalások azonban nem vezettek 

— eredményre, mert az elöljáróság tagjai akkor is a felekezeti iskola bivei voltak, és 
| e p j azon tapasztalatok, melyek a zsidó tanulók vallásos és egyéb oktatása s nevelése körül 

a közös népiskolákban m á s v á r o s o k b a n t é t e t t e k , minden kételyt kizáró módon i g a z o l t á k a z 
g^ elöljáróság álláspontját . A hitközség ma s még inkább, mint az előtt ragaszkodik & felekezeti 
e w iskolához.« Akiknek szemei vannak, olvassák, akinek fülei vannak, hallgassák figyelemmel 

a szegedi különben liberális szellemű zsidó hitközségnek eme ünnepélyes nyi la tkozatá t , 
melyért csak dicséretet érdemelnek. 
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tartom helyes el járásnak azt, hogy a nagy kath. város népiskoláiban 
tanuló gyermekek ügyében más vallású polgárok intézkedjenek, kik 
saját iskoláikat féltékenyen őrzik minden más idegen beavatkozástól, 
de a mi iskoláink kormányzati , és igy a tanítók kinevezési ügyeibe 
szeretnek befolyni. Az 1868. évi törvény betűjénél fogra az is lehet-
séges, hogy az iskolaszék tagjaiul a politikai hullámzásoktól nem ment 
közgyűlés — hol többször kivált annak másodnapján alig van 10—15 
tag jelen — bizonyos maneuver alkalmazása mellett kath. tagok mel-
lőzésével más vallásúak fölös számmal választathatnak be, és ezek majd 
saját hitfelekezetükhöz tartozó tanítókat helyeznek be a szegedi isko-
l ákba ; nem titok ugyanis, hogy e nagy kath. városban az üresedésbe 
jö t t tanítói állomások elnyeréséért már nem egyszer folyamodtak ilye-
nek is, és ha nem csalódom, ily más vallású tanitó jelenleg is alkalmazva 
van Szegeden. Annyi elvitázhatlan, hogy a jelenleg fenálló törvény 
oltalma alatt közös iskoláknál őket sem a pályázattól, sem ha megvá-
lasztatnak, a cathedráról eltiltani nem lehet. 

Ez mindenesetre abnormis helyzet, melyhez hasonlót nehéz volna 
Debreczen, vagy más protestáns városból felmutatni, hogy ott a pro-
testánsok vagy más helyeken a zsidók katholika vallású tanítót alkal-
maztak volna népiskoláikban, és hogy ezt nem tették, azért épen nem 
korholom, hanem még meg is dicsérem őket, sajnálom, hogy e dicsé-
retben önmagunkat , katholikusokat, nem részesithetem. 

Ha Szegeden a hitközség megalakul, a népiskolák jellege, s igy 
kormányzata is más alakot nyer annyiban, hogy ezek igazgatásából a 
nem katholikusok véglegesen ki lesznek zárva.*) 

Ugyan is az 1868. évi törvények folytán a magyarországi püs-
pöki ka r által a kath. népiskolákra vonatkozólag kiadott, és sajtó u t ján 
is külön füzetben megjelent szabályrendeletek szerint a kath . népisko-
lák a hitközség által választott iskolaszék kormányzata alatt állanak. 
Ennek elnöke a lelkész, ki mellé az iskolaszék saját kebeléből egy 
világi elnököt választ, ki annak akadályoztatása esetére az elnöki tisz-
tet teljesiti. Jegyzőt, gondnokot az iskolaszék szinte saját kebeléből vá-
laszt. A tanitó is tagja ezen iskolaszéknek, (hol többen vannak, maguk 
közül választanak képviselőt, öt után egy, 12 tanitó után kettőt, ezen 

*) Tudom, hogy mérges darázs fészekbe nyúltam, midőn ezen városi népiskolák 
je l legét s kormányzatát itt e röpiratban érintem, melyért a helybeli Traub-féle zsidó 
nyomda isiuét talán megterem egy u j pamphletet mint a múltkor e vakmerő javaslatom el-
némitására, és az indítványozó agyonpogonyitására, de ezen mumus, ugy egy másik oldal-
róli sípolás nem ijeszt vissza engem attól, hogy elö ne adjam azt, mit Szeged szülő vá-
rosom javára jónak, hasznosnak, sőt a kifejlett körülmények folytán, most már szükséges-
nek vélek. A reverettdám kiporozása iránt 10 év előtt a* apácza iskolák elleni háború 
alkalmával bejelentett — hála Istennek nem érvényesített — fenyegetések sem voltak 
képesek engem az apácza iskolák iránti meggyőződésemben megingatni, sem más 
irányba terelni. 
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felül minden tiz rendes tanitó után még egy képviselőt választanak 
három évre.) Az iskolaszék más tagjait a hitközségi hivek választ ják, 
6000 lélekig 5—12, 6000—12,000-ig 18, 1 2 - 2 4 ezerig 30 és azontúl 
36 rendes tagot, kik szinte 3 évre választatnak. Az iskolaszék üléseiben 
minden határozat a jelenlevők általános szavazattöbbségével hozatik. A 
választásoknál ké tharmad része a szavazatoknak, más tárgyaknál álta-
lános többség kívántatik. Az iskolaszék választja a tanítókat, ez álla-
pítja meg fizetését is, melyet jóváhagyás végett a püspöki hatóságnak 
bemutat . Az iskolának évi szükségleteiről, beleértve a tanítók évi j á -
randóságát rendes költségvetést készit, melyben pontosan elősorolja 
mindazon forrásokat, melyekből az iskola évi jövedelmeit meríti , gon-
doskodik a szükséges évi kiadások fedezéséről, megvizsgálja az iskolai 
számadásokat és felülvizsgálat végett az egyház kerületi tanfelügyelőség 
ut ján az egyházmegyei hatósághoz felterjeszti, végre ugyanezen iskola-
szék teljesiti mindazon kötelességeket a gondjaira bizott iskola iránt, 
melyek a közoktatásügyi minisztérium által kiadott utasításban a köz-
ségi iskolákra nézve elöirvák. 

Ezen szervezetből mindenki beláthatja, hogy a kath . iskolák kor-
mányzata épen oly szabadelvű, mint a közös iskoláké, az elnök lel-
késznek oly annyira félt mindenhatósága s túlságos befolyása elenyé-
szik ; nem az ö, hanem a kath. hitközség által választott iskolaszék tagjai 
kezébe bizta kath. iskoláinak kormányzatát a püspöki kar , kit hivatalos 
teendői gyakran akadályozván elnöki tisztségének teljesítésében, a tagok 
az általuk választott világi elnök mellett végezik teendőiket. 

A felekezeti s közös iskolaszék közt még is van egy kis különb-
ség, a kath. iskolaszékben egy valláshoz tartozó egyének tanácskoznak, 
tehát a cultus dispuritas nem szolgál akadályul hivatalos teendőik tel-
jesítésében, a másik pedig az, hogy az állami tanfelügyelőség túlságos 
beavatkozásainak nincsenek azok oly nagyon alávetve, mint a községi 
iskolaszékek, melyeknek autonomicus hatásköre az 1884. év elején 
kiadott oktatásügyi miniszter rendelete által egy kissé meg van bénítva. 

Szeged város tanítói ka ra véleményem szerint annál kevésbé fél-
het e változástól, mert a magyarországi püspöki ka r is alakított már 
számukra, ugy árváik részére is országos nyugdíj s segélyalapot, e mel-
lett még egyes püspöki megyék is b í rnak alapítványokat ily segédpénz-
tárakkal , és anyagi ellátásuk javí tására nézve is nagyobb biztosságot 
nyerhetnek ök a kath. iskolaszéknél, hol a kifejlett helyi körülmények-
hez képest netalán megkívánt fizetésük javí tását saját egyházuk hívei-
től hamarább megnyerhetik, mint most, midőn más vallású tagok is 
hozzászólnak ezen kérdéshez. Olvassák el csak figyelemmel a 4. §-ban 
22—24., 29. lapon előadott számadást, ha a szegedi hitközségnek egyházi 
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s iskolai szükségleteire most a városi pénztár által egyszázezer forintban 
megszabott segélye idővel nem lenne elegendő eme kiadások fedezésére, 
az 1868. törvény alapján még lia sokkal nagyobb összegre rúgna is fel 
annak költségvetése, ha az azt a törvény értelmében megszavazza, a 
város közös pénztára nem tagadhatná meg eme nagyobb segélyössze-
get, miután az érintett törvény igazságos arányt ir elő a hitfelekezetek 
segélyezésére nézve. 

4 



Z Á R S Z Ó . 

Egyházam s szülővárosom iránti szeretetem vezénylő e kis mü megírá-
sánál tollamat, melynek tartalma által Szeged lakosait a város levéltárából 
merített hiteles adatok közlése által tájékozni akar tam a szóban forgó 
kegyúri jog jelenlegi helyzetéről azon czélból, hogy midőn majd e nagy 
fontosságú kérdést szabályozni óhajtó, és a II . függelékben közlött in-
dítványom a szeptemberi közgyűlésben tárgyaltatni fog, kellő ismeret-
tel b í r janak a városi képviselők. Másik czélom az volt, hogy e nagy 
kath. város lakosait álmukból felébresztve, a törvény által megenge-
dett eszköz igénybe vétele mellett megalakuló hitközség szervezete s 
működése iránt is tájékozzam, melynek létrejöttével a hitfelekezet fel-
virágzását eddig gátoló kötelékek alul cmanczipálva magukat , szaba-
don mozoghatnak, és tevékeny buzgalmuk és közreműködésük mellett 
annak elhanyagolt állapotát ismét virágzóvá tehetik. 

Nálunk katholikusoknál hiányzik egyházunk ügyei iránt a nem 
katholikus felekezeteknél tapasztalható nagy érdeklődés, és tevékeny 
közreműködés, mi megszoktuk minden ily természetű egyházi s is-
kolai ügynek elintézését részint a püspöki kormány, részint a kegyúri 
joggal felruházott városi hatóságra hárítani, nem gondolva meg azt, 
hogy a városi tanácsnak hatásköre nem ter jed ki minden e téren or-
voslást váró ügyre , és annak jóakara tú intézkedéseit a különféle ele-
mek s vallásunkból álló közgyűlés gyakran szigorú bírálat alá veszi, 
e tárgybani javaslatát pedig gyakran el is veti. 

Elérkezettnek vélem tehát már a kifejlett körülmények folytán 
azon időt, hogy a fennálló kötelékek alul magunkat felszabadítva, meg-
szerezzük mi katüolikusok is Szegeden önmagunknak saját egyházunk 
belügyei rendezésére nézve azon független állást, és autonomicus sza-
badságot, melylyel az itt hozzánk képest nagy kisebbségben lakó gö-
rögkeleti, ágostai, helvét hitfelekezet és zsidó hitközséghez tartozó pol-
gártársaink már régen bir tokában és élvezetében vannak, és ezen bei-
kormányzatuk előnyei folytán a híveknél nagy mérvben felébresztett 
vallási buzgalom, meleg érdeklődés, és áldozatkészségükkel ismert sze-



génységük mellett is képesek ecelesiájukat nemcsak fenntartani, lianem 
azt virágzó állapotában is nekünk minden alkalommal előtüntetni. 

Midőn honunkban a protestánsok 160G. a bécsi, és 1645. évben 
a linczi békekötésben a szabad vallásgyakorlatot, és ezen egyházi s 
iskolai belügyeik kezelésére nézve minden más idegen beavatkozástól 
ment autonomiai szabadság-levelet megnyerték, ugy itt, mint az 
1790/1. törvény alkotása alkalmával ki lön az is jelentve, hogy ők a 
r. kath. egyház sérelme nélkül gyakorolhat ják csak eme a törvény-
hozás által nekik átengedett autonomicus jogaikat . 

H a az előszóban idézett nyilatkozataik szerint ők, a minoritásban 
lévők, e nagy kath. városban nem elnyomatásban, hanem kiváló pro-
tectioban*) részesültek ugy a inult, mint a je len időben is, és nem találko-
zott eddig a kath. vallású képviselők közül egy sem, ki ezen, hozzánk 
mérve részükre túlságosan nyújtott segély leszállítását indítványozta 
volna, ne k ívánják tőlünk ők hála fejében, hogy most azt is megengedjük 
még nekik, miszerint ra j tunk s fölöttünk uralkodjanak, és egyházi 
ügyeinket ők igazgassák; majd elintézzük mi katholikusok a magunk 
ügyeit beavatkozásuk nélkül is, mint ők a magukét beleszólásunk nél-
kül elintézik. 

*) Épen most hozza a Religio czimii ú j ság április 25. megje lent számában azon 
segélyezésröli k imuta tás t , melyben Magyarországban az ország pénztárából a különféle 
hitfelekezetek részesülnek, a mennyiben ez is nagyon hasonlít a Szeged városihoz, mely 
a 21—25. lapon e lőadatot t . Olvasóink tá jékozása véget t közöl jük ezt is a n n a k ta-
núságáu l , hogy nekik sem i t t ná lunk, sem ott panaszra okuk nincs s nem is lehet . 

Az 1885. évi ál lami köl tségvetésben a X I X . fejezet* 6-ik czime a l a t t ezen té te -
lek fo rdu lnak elő : 

1) görög szer tar tású ka th . egyháznak 99,000 f r t . 
2) ágostai liitv. evang. egyháznak 36,000 „ 
3) helvét „ „^ „ 65,000 „ 
4) gör. kelet i egyháznak 100,000 „ 
5) un i tá r ius hitv. egyháznak 5,000 „ 
6 L izrael i ta va l lásúak egyházának 5,000 „ 

Összesen: 310,000 f r t . 
É s igy az első té te l levonásával 99,000 „ 
a nem ka th . fe lekezet iek évenkint 210,000 „ 

erejéig veszik igénybe az á l lampénztár t , és pedig t i sz tán egyházi és nem közművelődési 
ailturalis czélokra. . . . . . 

A l íel igio számítása szerint a jogegyenloseg a lap jan kővetkező számítás j o n 
l é t r e ; h a a l u t h e r á n u s o k (az összes lakosság 8 .07%) egyházi czélokra évenkin t 
36,000 frtot, ha a ká lv in is ták (az összes lakosság 14.74%) évenkin t ugyanezen czélra 
65,000 f r to t k a p n a k az á l lampénztárból , akkor — hogy a többi fe lekeze tekrő l ha l lgas-
sunk minő évi segélyt vehetnének jogosan igénybe a mindké t szer ta r tású ka tho l i -
kusok ? k ik az összes lakosság 5 8 . 0 5 % képezik ? — A számadási t é t e l azon e redményt 
t ün t e t i elő, hogy ha a nem ka th . fe lekezetek (az összes lakosság min tegy 4 0 % ) éven-
k in t 211,000 f r t ere jég veszik igénybe az á l lampénztár t , akko r a mindké t szer tar tású 
ka th . egyház (az összes lakosság 6 0 % ) a legszigorúbb jog ér te lmében i gény t t a r t h a t 
arra , hogy neki egyházi czélokra évenkin t másfélszer annyi , vagyis körü lbe lü l 500,000 
f r t j á r jon az á l lampénztárból . A szerkesztő azt j egyz i meg, hogy ezen összeggel az alsó 
papságnak az ok ta tásügy i miniszter á l ta l is a megyei föpásztoroklioz márcz. 26. in tézet t 
kör levelében j av i t á s t igénylőnek beismert a n y a g i he lyzeté t tökéle tesen rendbe lehe tne hozni. 

4* 
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Nincs annak semmi törvényes akadály útjában, hogy a katholi-
kusok is hason autonomicus jogok bir tokába jussanak, sem a régi, sem 
az u jabb alkotmány nem tiltja ezt ; a megyei föpásztorok is örömmel 
üdvözlik a katholikus hiveknek e téreni buzgó s tevékeny közreműkö-
dését, Trefort Ágoston cultusminister ur az országgyűlésen tett , és e 
füzetben is 26. lapon, ugy a I I . függelékben idézett nyilatkozataiban maga 
részéről is a honunkban kifejlett viszonyok miatt szükséges s hasznos-
nak jelenté ki a kath. hitközségeknek megalakítását s működését, miután 
az e műben felhozott viszonyok s körülmények által ki van mutatva 
az, hogy Szegeden is csak ezen uton módon lehet egyedül a most divó 
abnormis, s a kath. lakosságra nézve most fenálló valóban lealázó hely-
zeten segiteni, és e nagy kath. város egyik nyilt sebét legkönnyebb s 
legbiztosb módon csak ugy lehet orvosolni, és Szeged városának a 
fogadalmi templom építésére vonatkozó ünnepélyes Ígéretének s az auto-
nomia utáni vágyának (17. lap) mielőbbi beváltását is elősegíteni, azokat, 
kiknek e füzet kezéhez jut, a r ra kérem, hogy elmélkedjenek egy kissé 
az ebben tárgyalt ügyekről, és saját körükben segítsék elő itt Sze-
geden a hitközség megalakítását, mert egyedül ezen uton-módon lehet 
csak a jelenlegi súlyos helyzetből kibontakozni, és önállóságra vergődni. 

Ne panaszkodjunk mindig jogsérelmekről, tegyünk is már egyszer 
valamit magunktól is azok orvoslására nézve, és minthogy a közmondás 
ar ra int, hogy még az ellenségtől sem szégyen tanulni, tanul junk mi 
katholikusok is az itteni — más akolba tartozó — polgártársainktól 
egyházi s iskolai ügy iránti lankadni nem tudó szeretetet és áldozat-
készséget, és ezen náluk ugy az egyházi hitélet, mint a népnevelés 
terén szép eredményeket elővarázsoló példát ne szégyeneljük mi sem 
követni, és a másik közmondás szerint ne vá r juk azt tétlenül, hogy 
a sült galamb önmagától szánkba, vagy asztalunkra szálljon. Fej tsük ki 
mi is azon erélyt, szerezzük birtokunba ama erenyt, mely azoknak 
eme autonomiai szabadságot, és annak szép eredményeit megtermette, 
és igyekezzünk őket, kik itt ugy is kissebbségben vannak, és igy számra 
nézve nagyon is túlhaladva vannak általunk, az egyházi hitélet s nép-
nevelés terén kifejtendő tevékeny buzgalom, erélyes közreműködés, és 
áldozatkészségünk által nem csak utolérni, hanem őket meg is előzni. 

E nemes verseny vágy lelkesítse ez ügyre nézve városunknak min-
den katholikus lakosának szivét s lelkét, és ha ez — mint reménylem — 
rövid idő múlva meg fog történni, akkor Szeged e nagy katholikus 
városnak nem csak fent rajzolt egyik nyilt sebe lesz orvosolva, hanem 
az e füzetben kijelelt uton az autonomia létrejötte után ennek segé-
lyével más nagy fontosságú kérdések is kedvező megoldást fognak 
nyerhetni, és a hitéletünknek most szomorú kinézésű vallásos ker t jében 



ama elhervadt, vagy tán némileg egészen kiszáradt virágok újra szépen 
diszleni s tenyészni fognak, melyeket sirba nyugvó őseink ültettek s 
kegyeletes szorgalommal buzgón ápoltak és örökség gyanánt nekünk 
utódoknak át is adtak azon j ó reményben, hogy mi azokat utódaink 
számára szinte át fogjuk örökségben adni. 

Az u jabb korban a városunkat az 1879. évi katasztrófa alkalmá-
val meglátogató I. Ferencz József apostoli király, hazánk koronás fe-
jedelme által legelőször kiejtett ama nagy jelentőségű szavaka t : Sze-
ged szebb lesz mint volt, gyakran hangoztat ják itt is és másutt is, én 
részemről kevesebbel is megelégszem, ha t. i. vallási tekintetben e 
szebb, s díszesebb alakban rekonstruált uj Szeged csak olyan lesz, mint 
az ös régi Szeged volt, ba annak fényes palotáiba most ugyanazon 
vallási kegyeletes szellem kér s talál lakást, minő egykor a régi Sze-
gednek alacsony házaiban lakott s lakóit lelkesité; szóval, ha az ősi 
erény nem mint átutazó futó vendég, hanem mint állandó lakos tele-
pedik itt le nálunk, akkor én nem kívánok ennél többet; óhajaim, vá-
gyaim oly mérvben teljesülnek, miszerint mint védnököm sz. Pál 
egykor dicsekedve emlité fel azt, hogy ő római polgár, ugy én is 
büszkeségemet helyezem abban, hogy Szegednek, Magyarország legma-
gyarabb és legkatholikusabb, az altöld legnagyobb városának vagyok 
szülötte és polgára, ki e kis műben fejtegetett eszmék, tanácsok és ja-
vaslatok által is egyedül szülő városa iránti szeretetét azon édes re-
ményben akar ta tanúsítani, hogy intelme s kérése nem fog a pusztá-
ban kiáltozó sorsában részesülni. És ha e reménye a most itt nálunk 
uralgásra vergődött különös viszonyok miatt még is meghiusulna, ezen 
esetben azon vigaszt nyújtó öntudattal száll majd annak idejében az 
alsóvárosi temetőben elkészített s már reá nyolcz év óta várakozó sír-
j ába , hogy ha az általa elvetett magnak terményét s gyümölcsét 
meg nem érhetné is, idővel, kedvezőbb idők s viszonyok beálltával, 
Isten segélye s áldást nyúj tó kegyelme mellett, majd kikel az, és szé-
pen is fog tenyészni s gyümölcsöt is teremni. Dixi et salvavi animam 
meam, azaz az igazság felderítésével, az igazi ut kijelölésével meg-
nyugtat tam lelkemet; őszinte óhajom az, hogy mások annak meghallga-
tása s követésében, lia keresik, fel is találják azt szinte a maguk ré-
szére, és ezen buzgó vágy s óhajjal legyen e kis füzetnek is, ugy a 
benne felemiitett sérelmeknek is 

Vége. 



I. FÜGGELÉK. 

I n d í t v á n y . (16. l aphoz .* ) 
a) 

A görögkeleti, helvét és ágostai hitfelekezetek, ugy az izraeliták 
is autonómiával birván, önmaguk intézik el egyházi ügyeiket, és ha bár 
az 1868. évi L I I I . t. cz. 23. §-a értelmében Szeged városának pénz-
tára egyházi s iskolai szükségleteikre segélyezést is nyúj t nekik, azért 
e czimen mint kegyúr, semmi jogot nem gyakorol i rányukban, mert 
ők egyházi belügyeiket, mint pap, kántor, harangozó választást, és más 
egyházi és iskolai szervezetükre vonatkozó ügyeiket, függetlenül önma-
guk intézik el. 

Miután honunkban a katn. egyház eme szabadsággal mindeddig 
azon ok miatt nem bir, mert a néhány év előtt eltartott országos auto-
nómiai congressus munkálata jogerőre nem emelkedett, a városi ható-
ság kegyúri jogánál fogva papot, kántor t és harangozót választ, és e 
kegyúri jogot most a köztörvényhatóság közgyűlése gyakorolja. 

Azon kérdés merül most fel, vájjon a város által e t á rgyban 
gyakorolt kegyúri jogot élvezhetik-e jogosan és méltányosan a közgyű-
lésnek oly tagjai , kik nem tagjai a katli. egyháznak? 

A méltányossági szempont nem kedvez nekik e tekintetben, mert 
ha mi katholikusok nem folyunk be, és nem is akarunk az ö egyházuk 

*) Ezen Mészáros Nándor és Muskó Sándor köztörvényhatésági bizottsági tagok-
tól nyert megbizás folytán ál talam fogalmazott — általuk ez, ugy a fölebbezós és szö-
vegére nézve némi javítással jóváhagyot t — indítványom hire elterjedvén, a clubb ha-
tározata folytán a „Sz. Napié" 1879. j an . 19. számában következő értesítés mellett 
liivta fel arra a képviselők figyelmét a gyűlés előt t : „A mai közgyűlési napirend 9-ik 
pont já t képezi Szekerke József biz. tag ur indítványa „a kegyúr i jogoknak a törvény-
hatésági bizottságnak csak katholikus tagja i ál tal leendő gyakorla ta iránt." I lyen még 
tán nem is volt Szegeden. Városunknak bőségesen ju to t t már a pártharezok áldásából, 
volt már kaputos és szegény ember közti súrlódás, volt ós van is éles politikai harcz, 
jobboldal, balközép és szélsőbal közt, de a vallási türelmességet, azon példás viszonyt, 
mely Szeged város különböző felekezetei között fennáll, még senki sem merte boly-
gatni. Szekerke ur indítványa, — ha jól vagyunk értesülve — törvényszerint a köz-
gyűlésen nem tárgyalható. De ha tárgyalható is, nincs okunk kétkedni a köztörvény-
hatéságunk tagjai közt uralkodó szabadszellemben, mely Szekerke ur támadását fénye-
sen visszaverni és megsemmisíteni fogja. Azonban lehet, hogy Szekerke ur maga sem 
gondolta e dolgot ugy, mint a milyen szinbe az feltűnik. Elég legyen ma- ezen városi 
képviselőinknek szánt kis figyelmeztetés. Azonban közgyűlési rovatunkban még visszaté-
rünk e tárgyra. 



belügyei kormányzatába befolyni, azt hiszsziik ök is viszont hason figye-
lemmel fognak e jog gyakorlatára nézve irányunkban lenni. 

Ami a törvényes szempontot illeti, e tekintetben is indokolt a 
kath. híveknek e tárgybani sérelme. 

1848. év előtt Szeged városában a kegyúri jogokat kizárólag a 
városi tanács gyakorlotta, ez évben történt, hogy a kisteleki plébánia 
választásnál a tanács által eddig gyakorlott eme jog, a köztörvényha-
tósági gyűlésnek engedtetett á t ; a német kormányzás ideje alatt ismét 
— Bezdány Ferencz rókusi és Csikós József kisteleki lelkész választá-
sánál — a tanács kezei közé került e j o g gyakorlata, sőt 1865. évben 
Dobó Miklóst is a tanács választá meg rókusi lelkésznek, azonban 
u jabb időben utódának megválasztását már a köztörvényhatósági gyű-
lés eszközölte, mely alkalommal, ugy az alkotmányos kormányzat ide-
jében a kántor választásoknál is a köztörvényhatóságnak oly tagjai is 
befolytak s szavaztak, kik a kath. egyháznak nem tagjai. 

Ezen eljárás nem csak a méltányosság, de az e tárgyban fenn-
álló törvényes szabályokkal is ellenkezik. Ugyanis a föméltóságu m. 
kir. helytartó tanács 1818. márczius 27-én 16,859. szám alatt a besz-
terczebányai püspöki hivatalhoz intézett, és körlevél ut ján is közhírré 
tett rendeletében azon legfelsőbb parancsot tudatta, miszerint lelkész-
választási jogot vegyes vallása lakosokkal biró városokban csak a katho-
likusok gyakorolhatnak. 

D e az ujabbi időben is volt már alkalma e tárgyra nézve nyi-
latkozni az alkotmányos kormányszéknek, ugyanis Sopron és Pozsony 
királyi városokra nézve egy pár év előtt a föméltóságu m. k. vallás-
ügyi minisztérium szinte akép döntött, hogy a kegyúri jogok élvezeté-
vel egyedül a közgyűlés kath. tagjait ruházta fel, melyet azoktól, k ik 
annak nem tagjai elvont, melybe nemcsak az illetők nyugodtak meg, 
hanem más vegyes vallású városok is irányadó szabály gyanánt tekin-
ték az alkotmányos kormányszéknek e tárgybani döntvényét . Neveze-
tesen a hírlapok jelzése szerint a Győri Közlöny 94. száma előadja, 
hogy Győr városában 1878. nov. 13-án egyik plébánia betöltésénél a 
megyés püspök levelében kijelenté, miszerint ez ügynél az 1868. 53. 
t. cz. intenczióinak megfelelő viszonosság elvei a városi közgyűlés 
által figyelembe tartassanak. — Er re nézve a közgyűlés kijelenté, hogy 
ö ezen ügyet tisztán felekezeti kérdésnek tekinti, és igy az e tárgy-
bani intézkedésnek jogát egyedül a törvényhatóság róm. katholikus 
tagja inak engedi át. A községi gyűlés jegyzőkönyve e szavakkal zár ja 
be e határozatot : „Ezen kölcsönös s szívélyes jó egyetértést kitüntetett 
nyilatkozatok után az elvi jelentőségű ügynek az elősorolt mód szerint 
lett elintézése s elfogadása jegyzőkönyvileg megörökíttetni határoztatot t ." 
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Miután tehát nemcsak 1848. év előtti időszakban, hanem az al-
kotmányos korszakban is felsőbb kormányszéki szabályrendeletekkel 
van már a szóban lévő kérdés elintézve. Alábbirt ezennel indítványo-
zom, miszerint jövőre nézve Szeged városánál is életbe lépjen eme 
törvényes és méltányos gyakorlat , és az mindaddig kötelező erővel 
birjon, mig a katb. egyház ügyeit szabályozni óhajtó országos katb. 
congressus ez ügyet máskép nem rendezi el. Azon esetre, hogy ha a 
köztörvényhatósági bizottság indítványomat el nem fogadná, nem 
mulaszthatom el, hogy a kérdéses ügyet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur ö nmgához fel ne terjeszszem elintézés végett. 

Szeged, 1879. j anuá r 19. Szekér ke József. 

Szeged város közgyűlésének határozata. 

b.) 

a) Tekintve, liogy a bizottság egyetemét megillető jog gyakorla-
tában a törvényhatósági bizottság egyes tagja i nem korlátolhatok, és 
igy a törvényhatósági bizottság nem katli. tagjai eddig is szabadott 
gyakorlott azon bizottsági tagsági joguktól , hogy a kegyúri jogok gya-
korlata, illetőleg az e nemben előforduló választásoknál mint a bizottság 
tagjai szavazhassanak, egyátal jában meg nem foszthatok, b) tekintve 
hogy az indítvány támogatásakép felhozott régibb szabályok s rende-
letek, melyek a pap választási s hason kegyúri jogok gyakorlatát csak 
a katli. feleknek engedik meg, ujabb rendeletek s intézkedések által meg-
változtattak, továbbá mert azon kérdés ha váljon a nem katli. bizottsági 
tagok a pap vagy kántor választásánál jogérvényesen szavazhatnak, 
már eldöntve van, és eldöntve van pedig az indítvány szelleme ellenére, cj 
tekintve végül, hogy azon kérdés, miszerint jövőben a pap választási s 
kegyúri jogot kik gyakorol ják, nem e törvényhatósági bizottság, de a 
törvényhozás intézkedési körébe tartozik, és e törvényhatóság óhaj t ja 
is, hogy ez ügyben a kath. autonomia congressus határozmányai értel-
mében intézkedés történjék, illetőleg hogy a kath. hitfelekezet a többi 
hitfelekezetekhez képest autonomiát nyerjen, d) tekitve továbbá, hogy 
még azon időben is, midőn a kegyúri jogokat nem a közgyűlés, de a 
tanács gyakorolta, még az időben is a tanács nem katb. tagjai minden 
észrevétel nélkül gyakorolták a pap választás s más más kegyúri jogokat , 
é) s tekintve végül, hogy az indítvány szelleme a törvényhatósági bi-
zottság szabadelvű s józan eddigi eljárása s szellemét sérti, mindezeknél 
fogva az indítvány mellőztetik és a felett a törvényhatósági bizottság 
annyival inkább napirendre tér f ) mivel a papválasztási kérdést nem 
tekintheti kizárólag felekezeti kérdésnek, mert a kath . lelkészek ugy 
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mint egyéb hitfelekezeti lelkészek egyúttal a születési, halálozási s 
esketési anyakönyvek vezetői is, és eme könyvek vezetését nem mint 
liitfelekezeti közegek, hanem mint politikai, illetőleg közigazgatási köze-
gek, kiknek mint ilyeneknek választásánál a törvényhatósági tagok 
részéről gátul nem szolgálhat az, hogy a tagok egy része nem azon 
hittelekezet tagja, amely hitfelekezet pap választására esetleg befolyt. 

Miről egyébiránt indítványozó Szekerke József bizottsági tag vég-
zésileg értesíttetik. 

Szegeden, 1879. jan . 19. tartott rendes közgyűlésből 
Kiadta 

Reizner János, s. k. 
főjegyző. 

Sz. kir. Szeged város tekintetes köztörvényhatósági bizottságához 
benyújtott felebbezés. 

c) 

A kegyúri jogok gyakorlatára nézve Írásban benyújtott indokolt 
indítványomat a t. köztörvényhatósági bizottság folyó évi j anuá r 19-én 
tartott ülésében rövid tárgyalás után — miután az ennek ellenében fel-
szólaló és napirendre térést ajánló szónok javaslatát magáévá tevé — 
elejtvén, mint a tárgyalás alkalmával is már szóval kijelentéin, be nem 
nyugodhatván e végzésbe, azt ezennel a föméltóságu m. k. belügymi-
nisztériumhoz tisztelettel felebbezem, és annak feloldásáért esedezem, 
arra kérve a fenttisztelt bizottságot, miszerint az ez ügyre vonatkozó 
irományokat a fenttisztelt minisztériumhoz felküldeni méltóztassék; erő-
sen hiszem ugyanis azt, hogy miután a nagyméltóságú m. k. vallás- s 
oktatásügyi minisztérium 1876. évi szept. 27-én kiadott rendeletével e 
kérdést Sopron sz. k. városában is épen ugy rendezte, s szabályozta 
már, mint indítványomban körvonalazva van, ugyanazon kormányszék 
Szegedre nézve sem fogja e fontos elvi kérdést más értelemben el-
dönthetni. 

Azon jelenséget — hogy az elleninditvány: a >napirendre térés« 
nagy többséggel lőn elfogadva, és igy e nagyfontosságú elvi kérdés minden 
további meghányás és behatóbb tanulmányozás nélkül a közgyűlés ta-
nácskozmánya alul elvonva — eléggé megmagyarázza azon körülmény, 
hogy értesülésem szerint képviselő társaim közül többen a napirendre 
térést ugy értették, hogy indítványom napirendre külön ki fog tűzetni 
tárgyalás végett, mert annyi bizonyos, hogy Írásban beadott indítvá-
nyom tartalmát, és irányát előbb képviselő társaim közül többekkel kö-
zöltem, és miután azok azt méltányos, jogos és törvényesnek jelezték, 
határoztam el magamat annak benyújtására, kik velem együtt semmi-



kép nem tudnak megbarátkozni ama anomal helyzettel, hogy ezen 78 
ezer lelket számláló ős katb. magyar városban, — hol a nem katholiku-
sok száma alig megy ötezerre — a köztörvényhatóság gyüléstermében 
a nem katholikus képviselők is a kegyúri jogok czime alatt i rányadó 
befolyást gyakoroljanak a kath. egyház belügyei kormányzatában 
ugyanakkor , midőn a katb. képviselők szinte a városi közös pénz-
tárból dijazott más felekezetek (görögkeleti, ágostai, helvét és moyzes 
hitvallásuak) belügyeibe semminemű beszólási joggal nem b i r n a k ; de 
nem is ezen beavatkozási jogot volt az inditvány czélja igénybe venni, 
mert tisztelve törvény által biztosított autonómiájukat , őket attól meg-
fosztani vagy megrövidíteni nem volt az indítványozó szándokában, 
mely csak oda irányult, hogy a törvényesség, viszonyosság czimén ök 
sem igenyeljék a maguk részére ama jogokat , melyek a nagy többség-
ben lévő katholikusokat jogosan, törvényesen nemcsak a múltban, de 
a magyar kormányszék legújabb döntvényei szerint az alkotmányos 
korszak alatt is méltán megilletik, és ha a virilis intézménynél fogva 
ma-holnap a nem katholikusok többségre vergődnének, — mi nem lehet-
len, — ez esetben még nagyobb anomalia állana be itt Szegeden. Ha e 
fontos elvi kérdést gyökeresen az autonomiai congressus munkála ta 
fogja is szentesítés után eldönteni, és az eddig itt-ott dívott anomal iáknak 
elejét venni, de addig is — mig ez törvénynyé válik — a magyar 
alkotmányos kormányszék hivatva érezte magát e tárgyban már elő-
fordult eseteknél némely városokra nézve intézkedni. 

Tiltakoznom kell az indítványom tárgyalása alkalmával nyi lvánult 
azon nézet ellen, hogy indítványom a vallásfelekezetek közti jó egyet-
értésnek megrontására irányult, indítványom czélja ezen nézetnek épen 
ellenkezője vala, t. i., hogy minden oly kérdés eleve tisztáztassék, mi 
valaha Szegeden a vallásfelekezetek példás egyetértését megzavarni 
alkalmas lenne, ily kérdés különösen a kegyúri jogok gyakor la tának 
kérdése, mely kétségtelenül alkalmas volna a vallásfelekezeti viszályt 
felidézni oly esetben, ha valaha pap választás, vagy egyéb fontos kér-
désben a nem katholikusoknak sikerülne a katholikusok kisebbségét 
azok többségének föléje emelni. 

Indí tványomnak az volt határozott czélja, s vannak jelenségek, 
melyek azt mutat ják , hogy a t. köztörvényhatósági bizottságnak ezen 
kérdéssel számolnia kell, mert mindenki előtt kétségtelen, hogy tisztán 
helyi érdekű ügyeink intézésében is nagyon gyakran általános politikai 
tekintetek vezetnek bennünket, és kétségtelen az is, hogy a köztörvény-
hatósági bizottság tagjai, sőt a város összes lakossága is földműves, 
iparos, szabadkőműves stb. pár tokra van szakadozva, és ily körülmé-
nyek közt nem lehetetlen, hogy a polgárok közti pártviszályokban a 
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vallási tekintetek is idővel bevonatni fognak. Ennek akarta indítványom 
elejét venni, s csak sajnálnom kell, ha a t. köztörvényhatósági bizottság 
ezen kérdést még elég érettnek nem találta, vagy hogy az általam 
aggodalommal észlelt jelenségeket, a lakosság nyugalmát fenyegetőknek 
nem tart ja. 

Ujolag kérem jelen fölebbezésemet, a hozzá tartozó ügyiratokkal 
együtt a főméltóságu belügyminisztériumhoz fölküldetni, mely a vallás 
és oktatásügyi minisztériummal egyetértöleg — erősen hiszem, mit ké-
rek is — az indítványomban rejlő fontos elvi kérdésben nem fog más-
kép döntvényezni, mint azt eddig már másutt megoldá. 

Szeged, 1879. j anuár 31. napján. 
Szekerke József. 

Belügyminiszteri leirat. 

d) 

Szeged sz. kir. város közönségének. 
Szekerke József bizottság tagnak a f. é. j anuár hó 19-én 10. sz. 

a. hozott közgyűlési határozat ellen beadott s f. évi febr. hó 17. 76. 
szám alatt kelt jelentéssel bemutatott felfolyamodványa iránt — mely-
ben kimondatni kéri, hogy a várost illető kegyúri jogok gyakorlásánál 
a közgyűlésnek csak is róm. kath. tagjai vehessenek részt — ezúttal 
érdemileg intézkedni magamat indíttatva nem érzem, mivel a jelen 
esetben nem forog fenn oly körülmény vagy inditó ok, mely az érintett 
kérdésnek elvi eldöntését szükségessé tenné. 

Azon esetre, ha a városi kegyúri jog tényleges gyakorla tának 
szüksége egy bizonyos meghatározott esetben felmerülend, a város 
közönsége azon jogot a helyi viszonyok s szokások figyelembe vételé-
vel fogja gyakorolni, és a város közönségének e részben hozandó hatá-
rozatával meg nem elégedő félnek jogában fog állani az általa sérel-
mesnek vélt intézkedés, vagy határozat ellen a törvény értelmében 
felfolyamodással élni. 

Miről a város közönségét az iratok visszazárása mellett értesitem. 
Kelt, Pesten, 1879. julius 30. 
Lá t t a A miniszter megbízásából 

Tisza Lajos, 
kir. biztos. 

Lukács György, 
min. tanácsos. 

II. FÜGGELEK. 
I n d í t v á n y . (19. l a p h o z . ) 

Határozza el Szeged város köztörvényhatósági gyűlése azt, hogy 
az 1818. évi május hó 27-én 6859. sz. a. kiadott királyi rendeletnek 
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érvényt szerez, mely igy van szövegezve: » Vegyes vallású lakosokkal 
ellátott városokban lelkész választási jogot csak katholikus vallású pol-
gárok gyakorolhatnak« és eme kir. rendelet értelmében csak a ka tb . 
vallású képviselőknek engedi meg jövőre a kegyúri jog élvezetét s 
használatát. 

I n d o k o k : 

1. Az ő cs. kir. apostoli fölségétől Szeged város hatóságának 
1719. márczius 21. adott szabadságlevélben átengedett kegyúri jogot 
1848. évig egyedül s kizárólagosan a városi tanács gyakorolta, e jog 
utóbb nem ugyan az 1848. sem az 1871. évi a köztörvényhatóságokat 
rendező országos törvények, hanem Szeged város által alkotott szerve-
zeti szabályai alapján szállott itt Szegeden át a közgyűlésre, mert az 
ermtett törvényekben egy betűvel sincs az fölemlitve, hogy eme jog a 
tanácstól elvonatik, és a közgyűlésre ruháztat ik át. 

2. Az alkotmányos magyar minisztérium által már ismételve ki 
lett jelentve, hogy egyházi ügyek elintézésénél a Canonica Visitatio 
rendelkezése szolgál irányadóul. Szegeden a legutóbb 1835. évben tar-
tott Canonica Visitatio szabványai szerint a kegyúri jogokat a mindig 
katli. vallású egyénekből alkotott városi tanács gyakorolta — csak az 
ujabb korban választatott abba be egy görögkeleti vallású. — Hogy 
mily érvényt, s törvényerőt tulajdonit a magyar alkotmányos miniszté-
rium is eme Canonica Visitationak, kitűnik az 1876. évi közgyűlésen 
megválasztott Szeged felsővárosi éneklőnek ügyében 1877. márcz. 13. 
11,894. sz. a. a város közönségéhez intézett leiratából, mely szerint, 
noha a város avval igazolta a kántornak nem a tanács, hanem a köz-
gyűlés által történt megválasztásának jogos s törvényességét, mert a 
miniszterinm által jóváhagyot t szervezeti szabályok a kegyúri jog gya-
korlatára nézve a közgyűlést hatalmazzák föl, ennek daczára a fenthi-
vatolt leiratban kijelentetik, miszerint a Canonica Visitationak e tárgy-
bani rendelkezése, — mely szerint a kegyúri jogokat a tanács gyako-
rolja — két oldalú szerződés levén, azt az egyházmegyei hatóság nél-
kül módosítani vagy attól eltérőleg intézkedni a városi hatóságnak nem 
állott hatalmában és igy ama nem a tanács, hanem a közgyűlés által 
történt kántori választást megerősíti ugyan, de nem a szervezeti sza-
bályok alapján, hanem azért, mert az e tárgyban a minisztérium által 
felkért csanádi püspöki hatóság egyedül a jelen esetben utólagosan be-
cgyezett az érintett Canonica Visitatio rendelkezésének ily módosításába.*) 

3. D e megengedve azt is, hogy a közgyűlés az 1877. rókusi 1880. 
kisteleki és 1885. a Szeged belvárosi lelkészeknek a közgyűlési terem-

*) Lásd 13 lapon a miniszteri döntve'nyt. 
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ben a képviselők által történt választásánál az egyház megyei kormány-
nak beleegyezését sem előlegesen sem utólagosan azon ok miatt nem 
kér te ki, mivel azt már ama az előbbi pont alatt idézett rendeletben 
fölemiitett engedménynyel megadottnak föltételezte, de arra nézve sem nem 
kért , és igy nem is nyerhetett a közgyűlés ugyanazon egyházi megyei 
kormánytól sem előlegesen, sem utólagosan engedélyt, hogy a köz-
gyűlési teremben e kegyúri jogot a nem katholikus vallású pol-
gárok — a görögkeleti, protestáns és zsidó képviselők — is gyakorol-
hat ják ; kétségkívül azért nem kérte ezt ki, mert jól tudta azt, hogy az 
előbb idézett 1818. évi királyi rendelet homályt nem tűrő szövege 
értelmében azt az meg sem adhatta volna azon ok miatt is, mert ugy 
az egyházi, mint más hatóságoknak is kötelességükben áll a fentebbi 
királyi rendeletnek érvényt szerezni, és nem azok ellen cselekedni. 

Hogy ezen kir. rendelet ereje s érvénye a minisztérium által jóvá-
hagyot t u j szervezeti szabályok daczára, melynél fogva eme kegyúri 
jogok gyakorla ta a tanácstól elvonatván a közgyűlésre van tényleg 
átruházva, el n n n enyészett s módositást nem szenvedett, kitűnik az 
1877. évi miniszteri leirat tartalmából, mely nem a szinte felsőbb jóvá-
hagyásban részesített szervezeti régi szabályokat, hanem a Canonica 
Visitatiot vette e tárgy elintézésénél zsinórmértékül. 

4. Az indítványom által felkarolt ügy nem is újdonság már Szeged 
város közgyűlési termében, az 1879. évi j anuár 19. tartott közgyűlés-
ben is előfordult már ehhez épen hasonló szinte általam föllebbezésével 
együtt fogalmazott indítvány Szekerke József képviselő által beadva, de 
sem a közgyűlés, sem a beadott föllebbezés folytán az 1879. jul . 30-án 
35113. sz. a. kiadott belügyminiszteri leirat érdemileg e kérdést akkor 
el nem dönté, a közgyűlés kijelenté ugyan ama forró óhaját, miszerint 
k ívánja eme kérdésnek eldöntését, kivánja azt is, hogy a kath. hitfele-
lekezet is a többi hitfelekezethez képest szinte autonomiát nyer jen , és 
ezt megnyerve a nem kath. képviselők ama jogot többé a lelkészvá-
lasztásnál ne gyakorolhassák, azonban a ministerium — nem lévén 
concret sérelem orvoslani való — függőben s elintézetlenül hagyta eme 
nagy fontosságú kérdést, oda utasítván a folyamodót, hogy előforduló 
esetnél jogsérelméért concret esetben feltolyamodhatik, ha a város 
közönsége a helyi viszonyok és szokások figyelembe vételével fogja azt 
gyakorolni a jövőben is. 

Ami a szokást illeti megjegyzem, hogy Kisteleken 1848. Bezdány 
Ferencz, rókuson 1849. Szűcs Antal, 1864. Bezdány Ferencz, 1865. 
Dobó Miklós és 1877. Rózsa Ferencz, Tápén 1875. Szilber Gyula 
választatván meg lelkésznek, a kántor állomások pedig 1859. rókuson, 
1861. belvárosban és 1876. felsövároson töltetvén be, 1848—1878. idő-



— 62 — 

szakban az ezen alkalmakkor történt kegyúri j og gyakorlatánál a 
közgyűlési és tanácsi jegyzökönyvek tanúsága szerint csak az 1876. 
és 1877. évi választásnál szavaztak a zsidó vallású képviselők, és igy 
a miniszteri leiratban felemiitett szokás — eme nem csak a Canonica 
Visitatió, hanem az 1818. évi kir. rendeletbe is ütköző két esetnél — 
nem csak a két százados, hanem a legujabbi gyakorlat tal is ellenkezik, 
és véleményem szerint az inkáb abususnak, mint törvényes ususnak 
tekinthető ily előzmények után. 

Ezen abnormis, Szeged, e nagy kath város körülményeinek s vi-
szonyainak — azért, mert itt a 70 ezer katli. lakosság mellett a nem 
katholikus vallású lakosok száma alig megy ötezerre fel, — épen meg 
nem felelő helyzetet maga az oktatásügyi miniszter ur ö nagymél-
tósága sem helyesli, kitűnik ez az országgyűlés költségvetése alkalmá-
val Ugrón Gábornak a kath. autonómiát sürgető indítványára 1885. 
j an . 23 -an tett, és a hírlapokban is megjelent nyilatkozatából, melyben 
eme autonómia létesülését maga is óhaj t ja , elismeri annak hasznossá-
gát és jótékony hatását, „óhajtom, úgymond — mert én is katholikus 
vagyok — hogy kath. polgártársaim élénken érdeklődjenek az egyházi 
s iskolai ügyek iránt, az ily féle autonómiák igen helyesen működnek, 
nagyon helyes különösen ott, hol reá juk bizatik a patronatus joga is, 
mert megvallom, nem tudom helyeselni, hogy kath. plébánost oly kép-
viselő testület választ, melynek egy része protestánsok és zsidókból áll.*) 

5. A márczius 11-én történt papválasztást megelőzőleg volt már 
szándékom ezen, városunk jelenlegi viszonyai közt nagy hordere jű 
kérdésben felkarolt indítványomat beadni, és e kérdésre nézve a fent-
hivatolt 1818. évi kir . rendeletnek megfelelő érdemleges határozatot 
kérni, miután azonban az ez ügyben tanácskozó zsidó vallású képviselők 
még a választási nap kitűzése előtt a visszavonulást határozták el, és e 
határozatukat a Szegeden megjelenő két hírlapban — Szegedi Híradó 
és Szegedi Napló febr. 8-iki számában — e k k é p szövegezve Szeged 
város közönségének tudomására is j u t t a t t á k : 

„A kthatósági bizottság zsidó vallású tagjai maguk közt abban 
állapodtak meg, hogy a belvárosi róni. kath. plébániai állásra jelöl tek 
közül senki mellett solidaris pártá ' lást nem foglalnak el, és az ezen 
állás betöltése körül kifejlendő mozgalomban részt nem vesznek, attól 
távol maradni kívánnak, és egyátalában azt óhaj t ják , hogy ez a kér-
dés az ö hozzá járulásuk nélkül nyerjen megoldást." 

Ezen ünnepélyes nyilatkozat és fogadalom után fölöslegesnek tar-
tám ezen indítványom beadását, mert az ily körülmények közt tárgy-

*) Lásd 26 lap. 



talanná vált volna annyival inkább, mert kire j á r t annak is, hogy a 
zsidó képviselőknek eme példáját a más vallású képviselők is követni 
fogják, mire a protestáns lelkész ur a Szegedi I i iradó f. é. 76. számá-
ban »Non quid juris de qnid consilii« czimü (a függelék V. sz. olvas-
ható) vezérczikkében őket saját jól felfogott érdekükben komolyan 
meg is inté egyebek közt azért is, hogy ezen visszavonulás által Sze-
geden a hitfelekezetek közt épen e kérdés miatt megzavart béke s 
nyugalom helyreállittassék, Urunknak ama az evangéliomból merített 
szavaival: »amit nem akarunk hogy velünk cselekedjenek mások, azt mi 
se cselekedjük másokkal* ajánlva azoknak a tökéletes visszavonulást, 
ha mi — úgymond — protestánsok nem szeretnénk azt, hogy a katho-
likusok is eljönnének szavazni papjaink választására, hát bizony nekik 
is furcsán eshetik az, hogy minket ott látnak szerepelni, ahol az ö 
privát belügyeikről van szó, hol látják azt, hogy mi az ö lelkészük 
választásába való beavatkozásunkkal mintegy belenyúlni látszunk szi-
veik világába. Ne hivatkozzunk nagy garral arra, hogy mi is fizetjük 
a rk . lelkészeket, hiszen a katholikusok is fizetik a többi egyházak 
lelkészeit abból a segélyből, a mit a város évenkint az illető egyhá-
zaknak ju t ta t . " 

6. Miután a zsidó képviselők ünnepélyes nyilatkozatukat avval czá-
folták meg, hogy márczius 11-én tömeges voksukkal ők dönték el az 
izgalmas választás eredményét, mely nélkül a másik jelölt lett volna a 
győztes, minthogy magam is egyik bukott pályázó voltam, részint 
ezért, nehogy boszu szüleményének tekintessék, de leginkább azért 
nem adtam be mindjárt erre indítványomat, mert ez által csak késlel-
tettem volna az uj lelkészt hivatalának átvételében, mit ugy az egy-
házi, mint városi hatóság is sürgősnek tartott , azért szabta oly rövid 
időre a pályázatot, és tartá korán a választást. Most nyújtom tehát 
azt be. 

Megvagyok ugyan győződve arról, hogy eme inditványomra a 
mostani viszonyok közt ezen fontos indokok daczára kedvező vég-
zést alig fogok nyerni, azonban bár minő legyen is az, kérem velem 
közöltetni, hogy a kitűzött határnap alatt azt fellebbezhessem, hogy 
így a felsőbb hatóság az egyház megyei kormánynyal egyetértöleg e 
fontos kérdésnek eldöntése által valahára a mostani, sem ama többször 
idézett 1818. kir . rendeletnek, sem Szeged viszonyainak meg nein felelő 
anomaliát megszüntetvén a további súrlódásoknak eleje vétessék. 

Szegeden, 1885. ápril. 12. 
Beadja 

Oltványi Pál, 
prépost köztliatősági bizottsági tag. 
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III. FÜGGELÉK. 
1884. április 23. Szeged város közgyűlési termében Oltványi Pál 

beszédének szövege. (38. laphoz.) 

A t. közgyűlés engedélyével én is hozzászólok a napirendre kitű-
zött tárgyhoz, noha nagyon kényes e tá rgyra nézve helyzetem, de en-
nek daczára őszintén kifejezem és is nézetemet s véleményemet. 

Először is különös örömömnek adok kifejezést itt e teremben hal-
lott ama nyilatkozatok fölött, hogy a főpásztor által nagylelküleg ren-
delkezésünkre felajánlott 100 ezer frt, és félmillió tégla apácza-intézetre 
fordittassék, kik itt majd a belvárosban valláserkölcsi nevelésben oktat-
ják a szegedi szülök leánykáit. Örömöm e nyilatkozat s nyilvánított 
óhajok fölött annál nagyobb t. közgyűlés, mert 15 év előtt nem ugyan 
ezen uj, hanem az ennek helyén állott régi közgyűlési teremben azon 
alkalommal, midőn b. e. Oltványi Is tván a csanádi kápta lannak nagy-
prépostja, e város szülötte s díszpolgára, a szóban lévő apáczák isko-
láit alapitványozta Szeged alsóvároson, azon fölvetett indítvány fölött 
szavaztak a városi képviselők, hogy beereszszék-e az apáczákat a város 
kebelébe 1 vagy elzárják előttük a város kapuit ? Azon alkalommal a 
képviselőknek bölcsessége, törvény iránti tisztelete, és a kath. vallásos 
nevelés iránti szeretete nagy többséggel megnyitá előttük a várost, és 
az apáczák 1873. évben bevonultak felépült intézetükbe, és minthogy 
abból a szegény leányok kiszorultak, 1874. évben az általam számukra 
épített külön népiskolába is befogadhatták már a szegény leányokat , 
ugy hogy ma már e két apácza tanintézetbeu negyedfélszáz tanocz 
nyer valláserkölcsi nevelés mellett a törvényben előirt t an tá rgyakban 
oktatást. 

Igaz ugyan, hogy az itt e közgyűlésben leszavazott indítvány a 
napi sajtó terén is nyert pártolókat, és megindult a nagy tűzzel s szen-
vedélylyel folytatott apácza-harcz s háború, melyben igénytelen szemé-
lyem is, mint a megtámadottaknak védője elég keserű s érzékeny csa-
pásoknak volt czéltáblája, de hála Is tennek ez is csakhamar megszűnt, 
a nővérek által tanodáikban kifejtett szép eredmény csakhamar Jegy-
ver szünetet eszközlött, melyet utóbb állandó szép béke, és a köztör-
vényhatóságnak ama szép tette követettt , miszerint az 1868. L I I I . t. ez. 
23. §. értelmében a szegény leányok oktatásában a népiskolában fára-
dozó nővéreknek állandó segélypénzt is utalványozott a közpénztárból . 

Ily előzmények után nem csudálhatja senki, ha én egyrészről 
mint eme apácza-iskoláknak Istenben elhunyt nagybátyám akaratából 
létrehozója, másrészről Főpásztorom akaratából azoknak igazgatója ki-
váló örömöt érzek szivemben, valahányszor eme szóban lévő apáczák 
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iskolái iránt ily elismerő nyilatkozatokat, vagy az általuk nyitandó u j a 

iskolák iránti óhajokat hallok, és biztositom a t. közgyűlést, hogy ha 
tőlem függene, én nem csak itt a belvárosban, hanem a többi külváro-
sokban is készséges örömmel reájuk biznám a leánynépiskolák, ugy a 
felsőbb tanintézetek vezetését is. 

Azonban életünk folyama alatt gyakran tapasztaljuk azt, hogy a t 
mi sokszor legszebb irányú, legjobb akara tú és czélu óhajaink, kivá-
nataink kivitele oly akadályokba ütköznek, melyeknek eltávolítása, [t 
va,"-y legyőzése a lehetetlenséggel határos, és az óhajok sóhajokká, pium d 
desideriuinokká változnak át. A megyei Főpásztor is hangsúlyozza ezt 
levelében, midőn a halál s egyéb körülmények által erejében megfő- L 
gyasztott apáczák jelenlegi helyzete miatt ígéretének beváltását kény-
telen bizonytalan időre elnapolni, és utódjának gondjai közé örökségkép a 

áthagyományozni azt, ezen tanerükbeni hiány miatt más városi közsé- a 

geknek hason kérelmét is kénytelen volt szivének legnagyobb fájdal- a 

mára a Főpásztor megtagadni. . ¡1 
Szeged városunkra nézve is egyedül e kényszerhelyzet íratta vele 

a felolvasott levelet, itt azonban jobb remények fejében néhány év előtt , 
tett igéretét 100 ezer frt, és félmillió tégla felajánlásával váltja be, és e 
minthogy Szeged városa e reconstructionális korszakban ugy népiskolai, 
mint felsőbb tanintézetekkel is bőven elláttatott, de ugyanezen korszak- c 
ban az uj templomról megfeledkeztek, ennek felépithetését lehetővé 
tenni s elősegíteni óhajtván, ama fényes a jánlatá t ezen u j templomra 
a jánl ja fel. , 

T. közgyűlés! Nem hiszem, hogy találkozzék valaki e közgyűlés , 
termeiben, ugy ezen kivül is oly polgár, ki e fényesen reconstrualt vá- i 
rosban ne érezné hiányát egy fényes, a város díszének megfelelő uj 
templomnak, de hisz ez már különben túlhaladott álláspont is, mert a 
közgyűlés kegyúri jog, ugy az evvel já ró kötelmeinél fogva ennek föl-
építését elhatározá, annak helyét is kijelölé. H a Mars, Minerva, Apollo, 
Themis, Mercurius t iszteletére épültek itt fényes paloták, ha Thalia is 
kapott egy félmilliomos templomot Szegeden, melynek fenntar tására 
tizenkétezer forintnyi összeg van budgetunkba felvéve, és igy a félmil-
lió 6°/0 kamat jával évenkint közel félszázezer forintba kerül annak 
fenntartása, fő ideje volt, hogy e nagy ka th . város közgyűlése a mytho-
logiai Is tenek templomai mellé az igaz Isten tiszteletére is emel egy 
palotát, hogy igy a városunkat látogató idegenek azon meggyőződést 
vihessék magukkal el, hogy nem az olympusban, hanem az alföld leg-
magyarabb, legnépesb és legkatholikusb városában voltak látogatóban. 

Midőn ama előbb emiitett fényes paloták épültek a reconstructio- ^ 
nalis korszakban, a városi autonomia hatásköre meglévén bénítva, nem 
4 



volt egészen szabad rendelkezési jogunk, ma már annak bir tokában 
vagyunk, es azt hiszem legszebben gyakorol juk azt, ha a mi múltban 
nem a mi hibánk miatt el lön mulasztva, most azt a városi pénztárunkra 
örökségkép hárított nagy terhek tekintetbe vételével foganatosí t juk, 
melyre nézve az e tárgyban már a közgyűlés által kiküldött bizottság 
fog legközelebb javaslatot előterjeszthetni, mely iránt indítványom a 
ház asztalára letéve van. 

Sokkal előnyösb ezek szerint magára a városra nézve is, ha 
templom építésre fordittatik a püspök által felajánlott összeg, mert a 
püspöki levél szerint is ez hamarabb felépülhet, mint a leánynevelde, 
mire nézve, mint fentebb emlitém, hiány ugy sem mutatkozik, és ha 
mégis a közgyűlés ennek szavazná azt meg, figyelmeztetem a t. köz-
gyűlést arra is, hogy evvel majd u j terheket is lesz kénytelen a város 
pénztára elvállalni. Ugyan is a szóban lévő apáczák saját szerzetes 
szabályaik értelmében mindenütt tar toznak felsőbb tanintézetük mellett 
hitfelekezeti nyilvános elemi népiskolát is nyitni, ez utóbbiban a tanu-
lók tandíjmentes oktatásban fognak részesülni, azonban az 1868. L I I I . 
t. cz. 23. §-a értelmében a más hitfelckezeti iskolákat segélyző városi 
pénztárból jogosítva lesznek itt is aránylagos fizetést kérelmezni. — 
12 házzal birnak ők jelenleg a csanádi püspöki megye területén, és 
mindenütt birnak ily nyilvános, az illető községek által dijázott nép-
iskolával, csak a felsőbb elemi osztályú leánynevelde tanonczai fizetnek 
tandijt azon esetben, ha az illető község e tandíj megváltása fejében ál-
landó fizetéssel el nem lát ja őket. 

Tekintetbe kérem továbbá vétetni azon körülményt is, hogy mi-
után a püspöki levél szerint is az intézet felállítása bizonytalan időre 
távoli jövőbe van elhalasztva, mi történik addig a leánynevelde telké-
vel, ennek kerítése addig elpusztul, és a ra j ta lévő téglamennyiség is 
csakhamar nem szaporodni, hanem pusztulni fogyni fog, ha csak a 
város külön őrt nem fogad fel, de ha még ez is megtörténnék, vájjon 
díszére fog e válni e városnak, ha ama üres telek 10—15 évig ily de-
solalt állapotban marad. Ne méltóztassanak állításomat kétségbe vonni, 
amint én is ismerem eme szegény nővérek körülményeit, bízvást merem 
állítani, hogy a legkedvezőbb körülmények közt is ama leánynevelde 
10—15 év előtt alkalmas tanerőket alig fog nyerhetni, mert a zárdai 
élettel összekötött nehéz kötelmü s feladatú apáczai pályára igen ke-
vesen vállalkoznak ma már, a mai materialistikus korszakban anyagi 
haszonért igen, de szellemi előnyökért nem igen szoktak pályázni. 

Ellenben ha a fogadalmi templomé leend ama összeg, a város 
azonnal értékesítheti a templom javá ra a leánynevelde telkét is, és 
ennek eladási árát a félmillió tégláéval együtt t akarék tá rba elhelyez-



vén növelheti az építési alapot, és ha az u j gymnasium is felépül, a 
régit is e czélra hasznosíthatja, és igy ma-holnap lesz oly összeg rendel-
kezésére, melynek segélyével az uj templom építéséhez hozzá foghat. 

Ugyanazért az indítvány első része azt hiszem egyhangú elfoga-
dást nyer, az t. i., hogy a nagylelkű főpásztomak eme fényes ajándo-
káért hálás köszönetet szavaz a közgyűlés, csak a második része iránt 
oszlanak el mint látom a vélemények, hogy t. i. leányneveidére fordit-
tassék-e ezon ajánlat, vagy templom építésre, mely utóbbi a felolvasott 
püspöki levélnek homályt nem tűrő szövege szerint inkább megfelelni 
látszik eme fényes ajánlatot tevő föpásztornak is. 

É n azon előszeretet s hivatalos állásomnál fogva, melyet az apá-
cza iskolák iránt elfoglalok, szívesen s egész készséggel járulnék sza-
vazatommal azokhoz, kik ezen összeget az u j apácza intézet j avá ra 
óhaj t ják fordítani, de miután ismerve a fennforgó körülményeket, a 
tanerők hiányát, ennek felállíthatása s benépesitése a messze távolba 
nyúlik ki, és a leányoktatásra nézve az épen eme utczában közel 
szomszédságban lévő városi polgári leányiskola, és két szinte itt felál-
lított magán nointézet által szükség nem forog f enn ; és attól is félek, 
hogy Szeged városnak túlterhelt pénztára eme segély igénybe vétele 
nélkül, az u j belvárosi egyúttal fogadalmi gyanánt is szolgáló parochia-
lis templom felépítéséhez egyhamar hozzá foghasson, kénytelen vagyok 
szavazatommal azokhoz járulni , k ik a megyei Föpásztornak ezen nagy-
lelkű ajánlatot a templom építésére óha j t j ák fordítani. 

Indokolom ezen szavazatomat még avval is, hogy az életben 
gyakran elő fordul ugyan az, miszerint két rosz közül kell választani, 
és a józan ész a kisebbet szemeli ki, r i tkábban fordul elő azonban a 
jelenlegi, hogy két jó közül szabad s kell választani, de itt is az ha-
tároz, a kettő közül melyik a jobb, és hamarabb elérhető czélu, én ré-
szemről a templomot tekintem annak, és igy arra szavazok. 

IV. FÜGGELÉK. 

N y i l t l e v é l . ( E l ő s z ó h o z . ) 

Szeged város képviselőihez. 
Tisztelt bará ta ink! 

Szerdán, márczius hó 11-én, novezetes nap virrad reánk szege 
diekre, mert — mint jól tudjátok — e napon választjuk meg a köz-
gyűlési teremben Szeged c nagy kath. városnak főpapját, az elhunyt 
Kreminger Antal prépostnak utódát. 

4* 
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Három folyamodó jelentkezett ezen állomásra, mindnyájan Szöged 
városának kedves szülöttjei. Korra és szolgálatra, ugy érdemekre nézve 
ezek közt legelső 

Oltványi Pál prépost, iskola-igazgató, ki 40 év óta szolgál; 
Rózsa Ferencz szeged-rókusi lelkész, 24 éves pap ; 
Ivánkovics János hitoktató, 16 éves pap. 
Mi Öregebb városi polgárok és gazdák Oltványi Pál prépost mellett 

foglalunk állást, és ezen levelünkben elö is ad juk indokainkat, miért 
tar t juk mi őt legérdemesebbnek, és miért aka r juk öt ezen állomásra 
megválasztani. 

Ot óhaj t juk ezen állomásra, a többi közt azór t : 

I . Mert ö minden alkalommal nem csak szóval, de tetteivel is 
kimutatá, hogy ö szivéből szereti Szeged szülővárosát, és annak javá t , 
boldogságát áldozataival is kész elömozditani. 0 Oltványi Istvánnak, a 
csanádi káptalan egykori nagy prépost jának, e város nagy jótevőjének, 
diszpo lg árának méltó unokája , kitől ha vagyont nem is örökölt, — 
mert ő ezt jótékonyczélokra hagyta hátra — de örökölte annak egyéb 
erényei közt Szeged szülővárosa iránti kegyeletes szeretetét és áldozat-
készségét. Ott van Szeged alsóvároson az Oltifányi-Jéle apácza-intézet, 
ennek a nagyprépost hagyományábóli létesitése, ugy a szegény leányok 
számára általa tizenkétezer Jorintért épített népiskola, ez Jelöl tünk Oltványi 
Pálnak müve és érdeme, ez tette öt Szeged városunk állandó lakosává, 
ki e mellett még négyezer forintos örök alapítványt is tett le, melyből 
az oda já ró szegény leányok ruhát, tankönyveket és ösztöndijat kapnak . 

I I . Nézzétek az alsóvárosi temetőben levő szép tornyos kápolnát, 
ez is az ő a jándéka, hirszerint hatezer forintjába került ezen 1878. 
évben felépített s felszentelt kápolna Oltványi Pálnak, melyben minden 
hó első péntekén szent mise szolgáltatik alapítványából, fájdalmas Bol-
dog Asszony és szent Péter és Pál apostolok napján pedig ünnepélyes 
istenitisztelet és ájtatosság tartatik a hivek lelki örömére. 

I I I . Nézzetek be a szegedi árvaháznak könyveibe, ott is egy ezer 
forintos alapítványa van Oltványi Pál prépostnak lefizetve, amelynek 
kama ta már jövő újév első napjától kezdve a szegény árva gyermekek 
j avá r a fog fordíttatni. 

IV. Emlékezzettek vissza kedves választó polgártársaink azon 
időszakra, midőn 1873—1879. években Oltványi Pál prépost a sze-
gedi adófelszólamlási bizottságnál mint ülnök működött . Hányan ál-
dot ták , dicsérték, magasztal ták őtet akkor a szegedi polgárok közül 
— oh igen sokan —- azon szives jóakaratáér t , hogy erélyes és eszé-
lyes föllépése által az egyesekre, testületekre túlságos mérvben kirótt 
adó leszállittatott. Talán csak nem ment az már ily hamar feledékenységbe ? 



V. Hát arra ki ne emlékeznék közülünk, midőn ti2 egynéhány év 
előtt hatályos közbenjárás által megmenté a szegedi tanyák egy részé-
nek lerombolását, midőn a közgyűlés egy képviselő indítványára ama 
végzést alkotá, hogy 2J holdon alul tanyát építeni nem szabad, és a 
meglevőt el kell pusztítani. Hatalmasan harezolt ő a közgyűlésben ezen 
indítvány ellen, de leszavazták öt a közgyűlésen, azonban ő nem nyu-
godott, a magas minisztériumhoz felfolyamodott, mely kérelmére meg-
semmisité a közgyűlésnek eme végzését, és a szegény tanyai lakosok 
házai mes: lettek mentve. 

VI. De nem csak itt Szegeden, — hol már 14 év óta állandóan 
lakik, mint az általa létre hozott apácza-iskolák lelkes igazgatója — 
hanem előbbi állomásán Földeákon is mint buzgó lelkipásztor, mint a 
népnevelés nagy bará t ja , mint a szegények jótevője tüntette ki magát, 
hol lelki pásztorkodási ideje alatt az ő tevékeny buzgalma folytán a 
község diszes uj templomot, gyönyörű uj iskolát, ő pedig hálából hívei-
nek a temetőben emlékül szép kápolnát épí t tetet t ; négy év előtt pedig 
Földeák községe az ő kérésére még egy u j emeletes gyönyörű szép 
iskolát építtetett, és azt az apáczáknak engedte át. Ott is hatezer forin-
tos örök alapítványt tett le a szegény tanuló gyermekek számára. 
Oraviczán is — hová a vizi veszély után menekült — az ott megvett 
tizenkét holdas szép ker t jé t épületeivel együtt az ottani apácza zárdá-
nak, és az ott tanuló szegény leányoknak engedte át, hatezer forintot 
tábláztatott a r ra be a le nem fizetett vételárból, tanügyi czélokra jöve-
delmez ez is. 

VII . De nemcsak a szegény tanulókról, hanem az ezeket oktató 
tanítókról is gondoskodott atyai jó szive Oltványi Pálnak. A Szeged 
alsóvárosi, földeáki és oraviczai apáczák többet tudnának erről szólani, 
de beszélhetnek erről a Szeged városi tanítók is. A Szegedi általános 
takarékpénztárnál ő több évig elnökösködött, az ő hivatalos működésé-
nek egyik szép emléke ott ama egyezer forintos örök alapítvány, me-
lyet az érintett pénzintézet a szegedi tanítók javára tett, és annak 
kamat já t 60 forintot most is kap ja évenkint egy városi közös iskolai 
tanitó. Egy másik 4.00 forintos alapítványt azon intézet szinte az ő 
elnöksége alatt az alsóvárosi apácza népiskolába já ró szegény leányok 
j avá ra tette. 

VI I I . Ennyi kitűnő érdemekkel dicsekvő jelöltünk mellé örömmel 
sorakozunk még azért is, mert 

a) tudományos készültségéről, és képzettségéről tanúskodik azon 
önálló tiz darab tudományos müve, melylyel magyar irodalmunkat 
megajándékozta, ezek közt van ama német nyelvre is átfordított adó-
könyve, mely másfél év alatt három kiadást ért, és az ország minden 



részében most is még hasznos szolgálatot, és biztos tájékozást nyúj t az 
adózó polgárnak, ha őt a pénzügyi közegek túlságos adóval megrót ták. 

b) de prépost Jelöltünk mint iró más kezdő fiatal irókat is kivánt 
segélyezni azon a magyar tudós akadémiánál egy évtized előtt lefizetett 
egyezerkétszáz forintos alapítványával, melynek kamatait egy a feladott 
kérdést legjobban megfejtő irónak itéli oda az akadémia. 

c) Há t papi szép ékesszólást tehetségéről mit szóljunk nektek 
kedves baráta ink, kik szerencsések valátok hallani és hallgatni ama 
szép gyönyörű beszédeit, melyeket két év előtt halottak napján a 
belvárosi temetőben, a kálvária alapkövének beszentelésénél, Kreminger 
prépost arany miséje, és temetése alkalmával tartott . Ott a kálvárián 
az egyik stáczió oszlopán szinte olvashatjátok Jelöl tünk nevét, melyet 
a hivek örömére ő a maga költségén állíttatott fel. 

IX . Nem csuda valóban, ha Szeged városunk ily érdemekkel 
dicsekvő szülöttjének kitűnő, közhasznú, iidvÖs működését szentséges 
Atyánk a római Pápa , ugy hazánk apostoli koronás Fejedelme nemcsak 
figyelemre, hanem jutalomra is méltónak ta lá l ták ; az előbbi Oltványi 
Pált már 22 év előtt titkos kamarásai közé, és három év előtt a Je-
ruzsálemi szent sir hires lovagrendjének közép-keresztes vitézévé ne-
vezte k i ; Felséges urunk a Király pedig öt nyolcz év előtt Ferencz 
J ó z s e f i rendjének lovagjává, öt év előtt pedig csuti préposttá ne-
vezte ki. 

Igaz ugyan, hogy ennyi szép kitüntetésben még nem részesült eddig 
tudtunkra Szeged városának egy szülött fia sem a papi pályán, de az 
is igaz, hogy ezek közül egy sem áldozott még ennyit életében szerény 
tehetségéhez képest jó tékony, népnevelési és más üdvös czélokra tudo-
másunk szerint, mint a mi Jelöltünk, kinek itt felszámolt alapitványai a 
negyvenezer forintot megközelítik, melynek több mint fele Szegeden van 
befektetve ; pedig aligha tévedünk, midőn azt állítjuk, hogy még nincs 
mindaz itt elősorolva, mit ő tanügyi, és más jótékony czélokra életében 
már áldozott. 

X. Ezek azon indokok, melyek miatt mi Oltványi Pál prépost 
mellé sorakoztunk. Elismerjük mi a többi pályázó urak képességét és 
jóakara tá t is, de azoknak, — kik nem mellettünk, hanem ellenünkben 
foglaltak állást, — őszintén be kell vallaniok azt is, hogy ők velünk 
és Jelöltünkkel e téren nem versenyezhetnek. 

Ne hagyjá tok tehát magatokat tisztelt képviselő barátaink azon 
kortesfogással elámittatni, hogy Jelöltünk a választásnál ugy is kisebb-
ségben marad, és igy nem ér semmit a bukó párthoz állani. Mi nem 
hiszsziik, nem is hihetjük azt, hogy Szeged város képviselői márczius 
11-én megbuktathassák az ily kitűnő érdemekkel dicsekvő Jelöltünket, 
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és hogy ugy a városházán, mint sajtó terén ellene megindított nagy 
korteskedési üzelmek városunk szerencsétlenségére győzelemre vergőd-
hessenek. 

XI . Ama fenyegetésre se adjatok semmit, hogy izraelita képviselő-
társaink mindnyájan Oltványi Pál Jelöltünk ellen fognak szavazni, ha 
pár t ja győzelmét észrevennék. Ez is csak kortesfog ás és ámitás, mer t 
Ők kijelentették a szegedi hírlapokban, hogy nem fognak ezen állomás 
betöltésénél szavazni, sem a választást befolyásolni, visszavonulnak 
jelen esetben a választástól, ós ezen a kath. egyház sarkalatos kérdé-
sének eldöntésébe nem avatkoznak be. Azok, kik az ellenkezőt mondják 
felölök, csak ámítani akarnak titeket, erősen hiszsziik, hogy a szavukat 
megtartani szokó izraelita polgártársak ez esetben nem ámítanak. 

X I I . Azokra se hallgassatok, kik ultramontan, tulbuzgó és a mai 
liberális felvilágosult korszakban be nem illő elveket valló papnak 
állitják Jelöltünket. Mi éppen e jeles tulajdonaiért ragaszkodunk Jelöl-
tünkhöz, ilyet óhaj tunk mi e nagy kath. város főpapi székébe beültetni, 
ki tevékeny buzgó ügyszeretetével ős atyáinktól öröklött, — de már 
nagyon fogyni kezdő — vallásos buzgalmat visszaszerezze, és igy a 
mult idő hibáit, mulasztásait némileg orvosolni is t u d j a ; egyéb iránt 
az ö elveit felsorolt szép áldozatai magyarázzák meg legjobban. 

Szomorú, de való, hogy Jelöltünknek azon dicséretes tettét is igen 
sokan nem előnyül, hanem rovásul számítják fel, midőn a mult év elején 
Szeged városának elközösitett népiskolai osztályokban az iskolai if júság 
nagy örömére az iskolaszéktől eleve kikért , és kinyert engedély folytán 
S3 termet megváltásunk jelképével, csinos uj feszületekkel ékesített fel, 
melyről csak a gyermekek előadásából értesültünk, miután ugy a helyi 
hirlapok, mint az iskolaszéki évi hivatalos jelentés is agyonhallgatta e 
szép tényt. Nem titok, hogy a liberalismusnak hódoló tanférfiak féltik 
Jelöltünktől az iskoláknak közös jellegét, melyeknek e nagy kath. 
városban különben sincs nagy jogosultsága. 

X I I I . Hir szerint a megye főpásztora is — e város nagylelkű jó-
tevője — különös figyelmébe és pártolásába ajánlot ta a képviselőknek 
Jelöl tünket a városhoz irt levelében ;*) ha ez igaz, akkor nem többé 
Jelöltünket, hanem magát a főpásztort akarná megbuktatni szerdán a 
Jelöltünk ellen a városházától megindult nagy mozgalom, ki minden 

*) A „Magyar A]lam"-nak márczius 10-én megjelent száma erre nézve kővet-
kező felvilágosítást közöl : „A Szeged belvárosi parochia betöltésére nézve f. é. már-
czius 7. 65. számunkban közlött amaz értesítést — hogy a Csanádi püspöki ha 'óság a 
folyamodé Oltványi Pál, Rózsa Fcrencz, ós Ivánkovics János ellen kifogást nem emelt, 
illetékes helyről nyert felvilágositas nyomán annyiban helyreigazi t juk, miszerint e köz-
lemény nem helyesen ad ja a püspöki leirat tar talmát , melyben a csanádi püspöki ha-
tóság Oltványi Pál prépost érdemeit kiemelvén, öt e lelkészi állomásra Szeged város 
hatóságának különös ügyeimébe és pártfogásába a jánl ja . Ivánkovicsra pedig az jegyez-



képviselőnek jó eleve bejelenté ugyan fellépési szándékát, és kér te az 
esetben ba öt lelkészül óhajtaná, voksát, de minthogy ezen rövid levélben 
elhallgatta fentebb jelzett jeles tetteit, mi, kik mellé állottunk, és óha-
j á r a eddig a korteskedési, konferencziázás és gyülésezés mozgalmaitól 
távol tar tánk magunkat , kötelességünknek ta r t juk most jelen levelünk-
ben azokat elüttetek felfedezni, és titeket barátságosan arra kérni fel, 
tegyétek szivetekre kezeiteket, és ne másra, hanem egyedül ennek sza-
vára, és lelketek sugallatára hallgassatok e kérdésben. 

X I V . Ha ezt teszitek, biztos lesz a szavazás alkalmával Jelöltünk 
győzelme, kit ba Szeged város többsége ezen fölelkészi állomásra meg-
választ, ezen választás által csak önmagát tiszteli meg; ellenben ha 
az ellene mozgásban létre hozott tevékeny s hatalmas üzelineknek si-
kerülne mégis öt megbuktatni, ily jelzett körülmények között a bukás 
nem jelöltünk, hanem nagy katli. városunk rovására fog beszámíttat-
hatni, és azok lelkét fogja terhelni, akik megbuktatására szövetkeztek, 
és azon zászló alá sorakoztak, mely e felirattal van ellátva : Oltványit 
minden áron meg kell buktatni/ 

D e mi nem akar juk ezt hinni, azért bizalommal arra kérünk ti-
teket kedves barátaink, hogy mindezt jól megfontolva kiáltsátok velünk : 

Éljen Oltványi Pál lelkészünk. 

Szeged, 1885. márczius 10-én. 
Több e párton lévő képviselő nevében 

Benke József, 
ügyvéd, városi képviselő. 

V. FÜGGELÉK. 

Nyilt levél Szeged város választó polgáraihoz.*) (Előszóhoz.) 

(A közelgő plébánosválasztás alkalmából.) 

Folyó április hóban ismét lesz Szegeden plébánosválasztás a ró-
kus-városrészi róm. katb . liivek számára. 

te te t t meg, liogy nem lévén plébániai vizsgája, megválasztása esetén egyházi investitu-
rá t csak azon vizsgának jé eredménynyeli kiállása után nyerhet. 

Köszönettel fogadtuk s örömmel közöljük is lapunkban eme helyreigazítást. A 
közleményt más lapokbél vet tük át, melyek ugylátszik a szegedi lapok nyomán vet-
ték fel ; csodálkoztunk mi is a püspöki levél ily szövegezésén. — Ugylátszik a sze-
gedi lapok közlötték tévesen a püspöki levelet, mert az Oltványi prépostra kedvezőt 
is tartalmazott . A liberalizmus minden eszközt felhasznál, csakhogy czéljához jusson. 
H a a liberalizmusnak sikerül Szegeden Oltványit megbuktatni , nem öt, hanem az öt 
ajánló püspököt. Szegednek nagy jótevőjét , de önmagát is megsérti . 

A «M. A.» szerkesztősége. 

*) Közöljük a jelen fölszólalást mint egyéni véleményt, megjegyezve, hogy ez-
zel részünkről senkire preszsziot gyakorolni s törvényes jogában korlátozni nem aka -
runk. 1885. ápril 3. Szegcdi Hiradó szerk. 
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Legyen szabad a választást jóval megelőzőleg, tehát még idejeko-
rán, arra vonatkozólag egyet-raást fölhoznom, nem azért, mintha ez ál-
tal erkölcsi kényszert akarnék gyakorolni nem róm. kath. vallású pol-
gártársaink lelkiismeretére, hanem csupán azért, hogy egy nem épen 
privát, inert többek által elfogadott nézetet bárki, ki azt jónak, czél-
szerünek s meggyőződésével összeegyeztethetőnek találja, alkalomsze-
rüleg minden skrupulus nélkül, a saját maga érdekéből is, de főleg a 
közérdek szempontjából magáévá tehesse. 

f logy van-e köze egyik vallásbelinek a másik vallásbeli lelkészé-
nek választásához ? Erre a kérdésre azt feleljük, hogy igenis van. De 
azt, hogy köze van hozzá, nem ugy értelmezzük, hogy tettleg is be-
folyjon abba; mert mi annak a kifejezésnek azt a lélektani értelmet 
akar juk tulajdonítani, a melynél fogva köze lenni valakinek valamihez 
egyenlő ezzel: nem lenni közönyösnek valami iránt. 

Ebből a fölfogásból önként következik az, hogy mikor Szegeden 
a tulnyomólag nagyszámú róm. kath. egyház lelkészt választ magának 
és ezen választás által a megválasztott különben is tekintélyes szemé-
lyének szavazatával, bizalmával, a többi elenyészöleg csekély számú 
más vallásbeliek, különösen keresztény vallásbeliek lelkészeihez képest 
fényes javadalmazást, nagy erkölcsi súlyt, befolyást és előnyt biztosit ; 
nem mondhatjuk mi más vallásbeliek ezt: „Bánjuk is mi, akármit csi-
nálnak ők ; minket nem érdekel az ő dolguk, amint választanak, ugy 
veszik hasznát; ők tudják, kit és miért választanak meg; ők sem bán-
ják, hogy mi kit választunk, ők sem törődnek azzal, hogy mi kit hí-
vunk meg magunknak papnak." 

Ezt mi nem mondhatjuk. A katholikusok inkább mondhatnák, de 
ha szigorúan veszszük, még ők sem; mert hát ma a szabad prédikálás, 
a szabad templombajárás és keresztények között a vegyesházasság en-
gedélyezésének korában előfordul akárhányszor az az eset, hogy a 
valláserkölcs terén más akolba való juhok is találkoznak egymással, 
és együtt mennek azzal a nyájj al, a melyet nem az ő pásztoruk 
legeltet. 

így állván a dolog, a népes és fényes róm. kath. egyháznál erre 
még nagyobb a vonzóerő, az anyagi és erkölcsi hatalom, s igy igen 
természetes, hogy a különböző vallásfelekezetbelieknek az egymással 
való érintkezésre ott még több az alkalom. 

Észszerű tehát, nem lenni közönyösnek az iránt, hogy ki foglalja 
el a róm. kath. egyházban azt a fontos állást, a melyről fényt áraszt-
hat mindenkire, áldást hinthet nemcsak övéire, hanem közvetve és sok-
szor közvetlenül azokra is, a kik nem az övéi. 
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Ily értelemben van közünk a róm. katli. lelkészválasztáshoz, és 
senki sem vonhat ja kétségbe azt az elvitázhatatlan jogunkat , a melynél 
fogva a lelkészválasztás iránt táplált véleményünket, mikor helyén és 
idején valónak látjuk, közöljük is róm. kath. atyánkfiaival, tekintet 
nélkül arra, hogy köztörvényhatósági tagok vagyunk-e ? vagy sem. 

Hanem én ugy vagyok meggyőződve — s hiszem, ugy vannak 
meggyőződve velem együtt más nem róm. kath. vallásúak is — hogy 
ezen tul aztán nem tanácsos menn i ; ezután már nem az a kérdés 
többé: *quid juris ?« hanem h o g y : ^quid cons iliif* 

Es ha ez utóbbi kérdést jól megforgat juk elménkben és szivünk-
ben : akkor ott, a hol a szavazási urnához kellene közelednünk, ezt 
mond juk : eddig eljöttünk, tovább nem megyünk, nem mehetünk. 

Ugy értesülünk, hogy zsidó polgártásaink megállapodtak volna abban, 
hoev a róm. kath. lelkészválasztásba nem folynak be szavazataikkal. 
Csakhogy ebben aligha állapodtak meg egyhangúlag; mert, amint tud-
juk , a múltkori választás alkalmával sem csupán keresztények sza-
vaztak. 

D e ha azt óhaj t ják róm. k a t h . polgártársaink, hogy se a zsidóvallá-
suak, se más keresztényvallásuak ne folyjanak be az ö lelkészük választá-
sába, akkor arra ké r jük őket teljes tisztelettel és bizalommal: hagyják 
békében, hagyják magukra a választást megelőzőleg a mieinket, s álta-
lában azokat, a kiket a konfeszszió különbözősége mégis csak elvá-
laszt tőlük. 

Ám kapaczi tál ják önfeleiket, igyekezzenek azokat megnyerni egyik 
vagy másik jelölt érdekében, csak azzal az egygyel hagy janak fel, 
hogy a más vallásuakat, a kegyúri jogból folyó kötelességeikre figyel-
meztetve s rá juk ily módon erkölcsi pressziót gyakorolva, velők közös 
akczióba v o n j á k ; mert különben mig a kegyúri jog gyakorlata fennáll, 
vagy mig egyébként más törvényes intézkedés nem történik, soha sem 
lesz elérve az a czél, hogy Szegeden a róm. kath. egyháznak a szó 
szoros értelmében csak a róm. kath . egyház válaszszon plébánost. 

D e azt mondhatná valamely evangelikus, református, vagy gör. kel. 
vallású, hogy mi is keresztények vagyunk s igy lelkiismeretünkön nem 
követünk el eröszakot, mikor elmegyünk róm. kath. papot választani. De 
különben is — igy folytathatná tovább egyik-másik — én is fizetem a róm. 
kath. lelkészt abból az adómból, a mit beszolgáltatok a város pénztá-
rába, hát választom én is. A város patrónusa a róm. kath. egyháznak, 
a város én is vagyok, élek hát jogommai. Meg azután a törvény 
is felhatalmaz erre engem, miért ne gyakorolnám hát törvényadta 
jogomat ? 
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Mindezen ellenvetések elvesztik erejüket, ha tekintetbe veszszük azt, 
hogy — mint mondám — itt nem az a kérdés : mi a jogos, hanem 
az, hogy mi a tanácsos, mi az észszerű és épille te sí 

Hiszen vannak olyan viszonyok még egy milliókból álló nemzet 
életében is, mikor nem ugyan feladni, de szüneteltetni kell a jogot . D e 
a jelen esetben még tovább kell mennünk. 

Nekünk protestánsoknak egyszermindenkorra le kell mondanunk 
arról a jogunkról , — a mennyiben a törvény adna ilyen jogot — hogy 
tényleg szavazatainkkal befolyást gyakoroljunk a róm. kath. hivek 
lelkészének választására. Mert az idevonatkozó törvény nem parancsol 
itt nekünk semmit, csak megenged valamit. S ha valaki a közügy ér-
dekében és önlelkiismeretének ítélőszéke előtt nagyobb haszonnal vél 
eljárhatni ugy, hogy nem veszi igénybe a törvény által nyúj tot t jogot, 
az semmiesetre sem követ el vétkes mulasztást. 

Szép az az igazság! P e ha Isten is csak igazságos volna, j a j 
volna akkor nekünk bűnös embereknek! D e még az igazságnál is 
előbbre való a szeretet. 

Van eset reá akárhányszor, mikor el kell térnünk a rideg igazság 
merev alkalmazásától a méltányosság, és a kölcsönös szeretet kedvéért , 
a melynek út jában békesség és nyugalom tenyész. 

Az a más vallású, a ki össze tud ja egyeztetni meggyőződésével 
azt a cselekményét, a melynél fogva szavazatával közreműködik egy 
nem saját felekezetéhez tartozó lelkész megválasztására: az el fog menni 
ezután is szavazni. Törvény szerint cselekszik, azon törvény szerint, a 
mely a papirosra, de nem azon törvény szerint, a mely a sziv mélyébe 
van irva, s a melyet onnan előbb elő kell keresni. Törvény szerint cse-
lekszik, azon törvény szerint, amit gyarló emberek hoztak, de nem 
azon törvény szerint, a mit Isten alkotott és szentesitett. Pedig megvan 
i rva : »Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az embereknek/« 

Bízzuk hát csak róm. ka th . atyánkfiaira a saját pap juk választá-
sát, hadd válaszszák meg azt ök maguk szabadon, függetlenül minden 
más, tehát sem hozzájuk tartozó, más vallásbeli befolyás nélkül. 

Ne hivatkozzunk nagy garral arra, hogy mi is fizetjük a róm. 
kath. lelkészt. H á t hiszen a róm. katholikusok is fizetik a többi egyhá-
zak lelkészeit, ha nem is közvetlenül, de közvetve, abból a segélyből, 
a mit a város évenkint az illető egyházaknak j u t t a t ; igaz, hogy csak 
segélyképen fizetik, de tényleg fizetik. 

A mit nem akarunk, hogy velünk cselekedjenek mások, azt mi se 
cselekedjük másokkal. 

H a mi kisebb egyházak hivei nem szeretnénk azt, hogy pl. katho-
likusok is eljönnének szavazni a mi papjaink választása a lka lmáva l : 



hát bizony nekik is furcsán eshetik az, ha minket ott látnak szere-
pelni, a hol az ő privát belügyeikről van szó, ha lát ják azt, hogy mi 
— a kik csak mégis máskép érezzük lelkünk szükségét, és más módon 
imádjuk Istenünket — az ö lelkészük választásába való beavatkozá-
sunkkal mintegy belenyúlni látszunk sziveik világába. 

Jegyezzük meg az apostolnak ezt a mondásá t : 
„Mindenek szabadok nekem, de nem mindenek használnak, minde-

nek szabadok nekem, de nem mindenek épí tenek!" 

Thomay József. 






