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Előszó. 
Az erdélyi római katholikus autonómiának négy korszakát 

különböztethetni meg, amelyeknek mindig ellenzéki jellege volt; 
mert az erdélyi katkolikusoknak folyton  küzdeniök kellett, oly-
kor még vallásuk létezési jogaiért is. 

Az első korszak akkor kezdődött, a mikor az 1556. évj 
sz. Katalin napján Kolozsvárt! tartott országgyűlésen a püspök-
ség, a káptalanok, prépostságok, konventek és más intézetek 
javadalmainak elkobzását elhatározták, és Tordán tíz évvel ké-
sőbb azt végezték, hogy „az afféle  egyházi személyek, kik a 
pápai tudományhoz és emberi szerzésekhez ragaszkodnak és 
abból megtérni nem akarnak, az országból kiigazitassanak"; és 
tartott — a Báthori István által inaugurált kedvezőbb helyzet* 
tői eltekintve — a recepták egyenjogusságát megállapító tör-
vények keletkezéseig és — minthogy e törvények sok tekin-
tetben a katholikusokra nézve irott malasztnak maradtak — 
1659-ig, a midőn a marosvásárhelyi országgyűlésen nyilván el-
ismerték annak szükségességét, hogy „a katholikus renden lévő 
becsületes atyafiak  religiojokban való bántódasa orvosoltassék." 
Ez időszak alatt a csiki havasok és a katholikus országnagyok 
kastélyainak határai közé, tehát szük helyre szorult erdélyi 
katholicizmus ügyeit az egyházközségek és az emiitett ország-
nagyok kezdték a többi felekezetek  eljárásának saját hitelveik 
szellemébeni követésében elintézni. 

A második korszak azon innen ÜL Károlyig tartott, amely 
idő alatt az országgyűlések katholikus tagjai a főtisztelendő 
Vikariussal együtt már rendes gyűléseket tartottak, s az axo-
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kon — a receptákról hozott törvényekre való hivatkozással — 
hozott határozataik és kelt felirataik  az Erdély reincorporatió-
járól folytatott  tárgyalásokban nevezetes tényezőt képeztek; ők 
maguk pedig katholikus statusnak, gyűléseik katbolikus sta-
tusgytiléseknek neveztettek el a mai napig. III. Károly alatt az 
autonomiai mozgalmak a katholikus vallásra nézve beállott ked-
vezőbb állapot folytán  gyérebbek voltak, sőt b. e. Mária Teré-
zia alatt egy egészen uj intézmény felállítása  által lőnek he-
lyettesítve. Ez intézmény a katholikus Commissio valaf  mely — 
miként ez jelen munkánk I. része 116. és következő lapjain 
bővebben fejtegetjük  — autonómiánkból sokat megtarthatott. 

Érvényben maradt ugyanis statusunk püspökjelőlési joga, 
meg az, hogy a Commissionak tagjai a főkormányszéknek  esak 
kath. tanácsosai és titkárai lehettek, elnökének katholikusnak 
kellett lennie, és a kath. egyház ügyeit a fókormányszéktöl 
függetlenül  intézte el. Taousitja ezt a nagyemlékű királynő az 
erdélyi főkormányszékhez  Bécsből 1774. jul. 6-án intézett lei-
rata, melyben — minthogy a megüresedett gubernatori állomás 
helyettesítésére ideiglenes kir. biztosul a lutheránus Brucken-
thalt nevezte ki — a commissio elnökségét Bethlen Miklós gróf-
ra, az országos kincstárosra bízta, meghagyván ennek, hogy a 
commissiot a kegyes alapítványokra nézve és az árvaház igazgatá-
sára delegált bíróságot függetlenül  dirigálja, a gyűlések jegy-
zőkönyveit és a jelentéseket közvetlenül Hozzá terjessze fel*); 
tanúsítja továbbá az 1775. april 20-án kelt leirata, melyben a 
commisio személyzetét megszaporítván gróf  Bethlen Miklós el-
nöklete alatt a gubenrium kebeléből két consiliariust t. i. Kemény 
Farkas és Teleki Károly grófokat,  Miske József  titkárt és Lend-
vai Imre fogalmazót  kinevezvén, a commissio mellé csupán az 
okmányok lajstromozására és a fogalmazványok  letisztázására 
három írnokot rendelt.**) 

*) Lásd a magyar kir. országos levéltárban az 1774. évi 792-ik 
számot. 

**) Lásd u. o. az 1775. évi 478. számot 



vn. 
II. József  alatt kezdődött a harmadik időszak és tartott 

— az 179l/a-iki élénkebb autonomiai mozgalmak kivételével — 
1867-ig, mely idő alatt Erdély katholikusai a bürokratikus szel-
lemű és az egyházunkból, mely sz. István óta 1848-ig hazánk uralko-
dó vallása volt, hivatalos állami egyházat csinálni akaró Józefinis* 
mus, majd az 1848-ki átalakulások folytán  mindig azt sürgették, 
hogy a többi felekezetek  által szakadatlanul gyakorolt, s honi 
törvényeinkben a katholikusok számára biztosított önkormányzás 
az ők részükre is restitualtassék. 

Végre 1867-ben földerült  aiitoüomiánk jelen vagy is ne-
gyedik korszaka, midőn apostoli főpátronusunk,  cs. és királyi 
ő felsége,  kit az Úr Isten oly sokáig éltessen, hogy atyai bölcs 
uralkodásának gyémánt jubileumát is megtarthassa, autonomi 
ánkat a jelen kerékvágásába hozni méltóztatott, melynek folya-
máról és küzdelmeiről e munka második része szól. 

Katholikus autonomiánk e legújabb időszakban sem fogyott 
ki a küzdelmekből, melyeket nemcsak a felsőbb  intézőkkel, ha-
nem eleve még a saját hitfelek  azon részével is kellett folytat-
nia, mely azt a püspöktől is függetleníteni  kivántá. ü/zeket a 
belső küzdelmeket azonban, tekintettel a Mária Terézia azon 
eljárására, miszerint mint az apostoli főpatronatusság  jogait gya-
korló magyar királynő a C a t h o l i c a C o m m i s s i o h o z in-
tézett leiratainak egyikéből sem hagyá ki azon rendelkezést, 
hogy minden ügynek elintézésében a püspökkel egyetértőleg 
járjon el, és a kath. egyházi kormányzat korrekt felfogásának 
a statusgyülési összes tagok közti érvényesülése óta szerencsésen 
legyőzte. 

Éltet a remény, hogy jelen munkámból, mely autonomi-
áaknak nem szabatos történelme, hanem csak a jogosultságát fel-
tüntető történelmi adatok gyűjteménye akart lenni, látni fogja  a tisz-
telt olvasó, hogy autonomiánk valamint minden intézmény életének 
n a gy hasonlatossága van a fának  életével. Magul hintetik el az esz-
m®, majd fejlődni  kezd, izmosodik és teljes virágzásnak indul. Ha 
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olf  kor viharok támadnak is rája, melyek ágait letördelik, de ha 
gyökereivei mélyen hatott be a földbe,  uj életre kel ismét és 
oly tényezővé válik, melylyel az illetőknek számolni kell. 

Nagy balsors érte volt Erdélyben a katholicizmust. Szét-
romboltatott volt, de gyökerei megmaradtak, ápoltatván kis 
számra olvadott, de tántoritathatlanul hit vallói által. Újból föl-
éledt és az autonomia védelme alatt felvirágozhatván,  kivált 
ha a magasabb iutézőknek méltányosb felfogásban  fog  részesül-
ni, javára lesz a hazának, a nemzetnek „a többi hitvallásokon 
lévő becsületes atyafiak"  és honfitársaink  autonómiájának is 
javára: mert a kinek sikerülne minket autonómiánktól megfosz-
tani, bizonyára nem üimélné az övéket sem. 

Irám Borbánd on 1892. nov. 4-én. 
V.  K. 



In Honorem Sacro-Sanctae et Individuae Tri-
nitatis, ac Beatissimae Yirginis Omniumque 

Sanctorum Patrocinium dicatus 
L I B E E 

Actorum, Tractatuum et Expeditionum 

Status Catholici Transylvaniae 

In Festő S. Joannis Baptistae in Civitate 
Megyesiensi. 

Inchoatus 

A n n o 1711 . 





Anno 1*Í11  die  18. $anuarii in Congre* 
gatione inclyti  Status  Catholici  conclusa, 

Megyesini. 

I. De Sigillo apud Praesidem quondam Illustrissi-
mum D. Baronem Steplianum Haller existente juxta 
mentem Caesareo-Regiam penes Catholicos conservando 
instantia est necessaria, de altero Sigillo opinio Excel-
lentissimi D. Generális Comendantis Comitis a Stainville 
sollicitanda, cui? hujus competat custodia. Siquidem 
Sigillum Comitatuum sit primarium et praetensio Catho-
licorum in hoc quoque genere antecedat; ideo hujus 
Sigilli conservationem a Caesarea Regia Majestate sup-
plicare est necessarium. 

II. Similiter et de Referendario  Catholico consilium 
praefati  E. D. Generális sollicitent. 

III. De Secretario Catholico Provinciali scribendum 
erit D. Baroni Cancellario Aulico ad resciendum quae-
nam sit Aulae intentio in hoc. Et si omnino voluntas 
haec sit, ut Secretarii eligantur, sine mora candidatio 
fieri  debet. 

IV. Ilii, quos Status Catliolicus cum his punctis ad 
D. Excellentissimum Generalem expedivit v. g. Domi-
num Comitem Sárpataki et D. Joannem Kászoni, instan-
tiam facere  debebunt nomine Status Catholici, ut ad 
puncta illa, quae praeterita aestate Deputationi porre-
xerant, resolutionem non diffcrant,  a quo enim prae-
sentata sunt, post repetitas etiam instantias resolutio-
nem accipere haud potuerunt. 

V 



4 

QUAEST10  AC DISPUTATIO 
de  Sigillis  nationalibus inter Statum  Cathoíicum  et Refor-

matum exorta Excellentiae  suae humillime praesentata. 

Quod Sigilla duarum Nationum attinet, cum occa-
sione motuum devenerint in manus pie defuncti  Baronis 
Stephani Haller, per cujus mortem iterum devcnernnt 
in manus Confratris  nostri D. B. Georgii Haller, quae 
nt prae manibus Catholicorum maneant, summe neces-
sarium judicamus ex ratíonibus: 

1. Quod quia omnes Candidati in locis illis, ubi 
illa Sigilla mauere solent, sunt Acatliolici et tertium 
praeterea apud Acatholicum Lutheranum asservari sólet. 
Et si Acatliolici aliquid contra Religionem Catliolicam 
machinabuntur, sub nomine trium Nationum eorundem 
Sigillis niunitam dabunt informationem  sine omni prae-
scitu, et consensu Catholicorum. 

2. Si porro illa Sigilla manserintin Conservatorio 
Deputationis et sic prima ratio militare potest, simul-
que contingere poterit, ut duo tresve congregati sub 
nomine nationum aeque privata sua quaerere potemnt 
et sic etiam Catholicis nihil scientibus contra Religio-
nem nostram facient,  quod ipsis libuerit. Unde aequissi-
mum dignissimumque judicaremus, si ad duo officia 
nempe pro Comite Supremo Comitatus Albénsis, et pro 
Supremo Capitaneo Sedis Udvarhely Catholica subjecta, 
eaque idonea eonfirmarentur,  apud quos duo Sigilla 
duarum Nationum stare quirent, ut sic negotia Catho-
licorum feliciori  progressu procederent. 

Cum praeterea sub dato in castro Ebei-sdorf  die 
5-a Sept. 1702 etiam clementissimo Decreto Suae Ma-
jestatis sancitum est, uti unum ex tribus Transylvaniae 
Sigillis custodiae Catholicorum tradatur. 
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Inclyta Regia Deputatio! 
Domini et Fratres Colendissimi, confidentissimi! 
Cum debito respectu et fratema  charitate inclytae 

Deputationi significandum  duximus, querulosam Borbán-
densium requisitionem et instantiam nobis factam,  qua-
tenus ante aliquas hebdomadas D. Vice-Comes inclyti 
Comitatus Albensis Processus Inferioris  Geoigius Györ-
kéi voluissét apud illos quandam Inquisitionem cele-
brare. quia verő, ut juridico termino appellatur, nec utrum 
vei questio rei, de qua Inquisirio celebrari voluissét, 
illis demonstrata est, simulque ne contra eos illa inqui-
sitio íieri deberet, formidantes  jusque et authoritatera 
privilegii sui defendere  satagentes in fassiones  se prae-
cipitare noluerint. Propter autem non obtemperationem 
mandati ordinarii executionem quandam eis infligi  vo-
luerit, ac ob ejus inhibitionem pro ratione reddenda ad 
inclytam Deputationem citati essent; ex juribus autem 
patriis primum et ante omnia Utrum seu quaestio rei 
proponenda esset, nemine contra se fateri  debente multo 
magis et antiquis eorum privilegiis quorumlibet male-
factorum  punitio sibimet ipsis competeret. 

Significatum  est nobis et hoc, quod illa inquisitio 
propter suspicionem aduiterii ante decem et sex annos 
commÍ8si fieri  debuisset, cum tamen illis temporibus nec 
umbra quidem suspicionis illius ibidem apparuisset, iam 
vero dum Romanam Catholicam Fidem amplecterentur, 
ista quaestio a I). Vice-Comite praedicti Comitatus nio-
yeretur, non immevito talis opinio sequcretur, quasi non 
ita ob ultionem criminum, quam religionis indignationem 
et ódium lianc vexam Borbándienses paterentur, 

Significatur  et hoc, quatenus iUae quasi de ]>rae 
allegato commisso crimine suspectae personae ad fórom 
et sedem judiciarinm praeallegati D. Vice-Comitis non 
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solum citati, verum etiam ob non comparitionem ad 
mortem condemnati fuissent.  Subauditur et hoc, quod 
ubi intra territórium Borbándiense deprehenderentur per 
saepefatum  ^Vice-Comitem ultimo suplicio afficerentur; 
cum tamen secundum Borbándiensium privilegia talium 
maleficiorum  tam inquisitio, quam executio ductori Bor-
bándiensium incumberet. Sed si etiam nullis privilegiis 
potirentur, dictantibus patriis legibus criminales causae 
et persecutio nobilis personae nullatenas foro  et sedi 
Judiciali Dominorum Vice-Comitum subjaceret. — Si 
verő D. Vice-Comes aliquidsceleris inter Borbándienses 
praesensisset, dictante aequitate et privilegio eorum de 
prosecutione illius sceleris praefatum  Ductorem eorun-
dem admonere debuisset, quibus neglectis ex post 
suam authoritatem exercere potuisset 

Lamentantur praefati  Borbándienses etiam super 
hoc, quatenus in praeterito hybernio tam improportio-
nali et super eorum vires facta  contributionis impositione 
aggravati fuissent,  ut vix amplius subsistere possent, 
ita quidem, ut oppida Igen et Sárd quantitate et fa-
cultatum qualitate duplo triploque eis praestantes in 
praefata  hybernali contributione eis assimilata, essent, 
in qua improportionali contributione non solum ódium 
religionis quodam modo appareret, verum etiam contra 
servitium suae Majestatis hoc ipsum factum  fuisse 
discerneretur. 

Rogamus itaque Inclytam Deputationem cum debito 
respectu et fraterna  charitate, quatenus in his omnibus 
tali moderatione uti non gravetur, ut secundum leges 
patrias cum punitione scelerum et aequitas conservetur 
et privilégium Borbándiensium observetur. 

Simulque aliqua religionis apprehensio modo prae-
vio non subsequatur. 
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Noverit et hoc Indyta Deputatio Suae Sacratissi-
mae Majestatis super negotium resolutionis quinque 
puuctorum ab Inclyta Deputatione jam pridem notorum 
in Anno 1699 die 5-a 7bris resolutorum et iterum in 
Anno 1700 20 Április, demum in Anno 1702 13-a 
Februarii renovatorum clementissimam mentem et man 
dátum, quibius annexum est, ut in omnibus expeditioni-
bus unus ex Catholicis semper subscribat, eatenus ut 
Secundum Suae Smae Caesareae Regiaeque Majestatis 
clementissimam resolutionem et reiteratam confirmationem 
omnia et singula in praefatis  5 punctis contenta, ut 
effectui  sine ulteriori protelatione mancipentur, Inclytam 
Deputationem cum debito respectu et fraterna  charitate 
rogamus. 

Nec supremorum quorumdam officiorum,  et íh in-
clyta Deputatione duorum Catholicorum vacantia De-
putationem minimé latét. Proinde ut Secundum cle-
mentissimas Suae Majestatis resolutiones ad praefata 
vacantia munia idoneae et capaces personae a Deputa-
tione candidentur et Sacratissimae Majestati humillime 
repraesententur, fraterne  rogamus. 

Huc accedit et catholici Secretarii vacantia, qui a 
nobis electus et inclytae Deputationi repraesentatus ut 
sine omni dilatione ad suam functionem  admittatur, fra-
terne petimus. 

Nec hoc diffiteri  possumus, quatenus in anno pro-
xime elapso circa supremorum officiorum  negotium factae 
fuissent  nonnullae candidationes nobis injuriosae ac re-
solutionibus Suae Majestatis praejudiciosae, contra quas 
et omnes alias simili modo factas  solemniter protesta-
mur et contradicimus. 

NB. Haec instantia anno 1710 fűit  in Julio. 
Cibinii Deputationi a StatibuB porrecta. 
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Illustrissimus D. Vice-Cancellarius Aulico-Transyl-
vanicus L. B, Sigismundus Komis de Gönczi Ruszka 
pervenit Viennam 1710 die 3. Septembris. — Et 
venit iterum In Provinciám ex Licentia Aulae 1711 
mense Junio praesentavitque bina Augustissimae Im-
peratricis viduae decreta Deputationi 25 Junii Megye-
sini in Confluxu  Deputationis simul et Sigillura nóvum 
Imperatricis nomine insculptum porrexit. 

Illustrissime  Do?niue Báró Vice  Ccuicellarit  Aulice 
Domine et Fráter  nobis colendissime! 

Significandum  duximus Dominationi Vestrae Illu-
strissimae, quod nos juxta contentum decreti Suae Smae 
Majestatis candidaverimus penes Dominum Kozma duos 
adhuc Catholicos, nimirum: I). Josephum Boer et D. 
Nicolaum Keresztúri, quando quidem D. Joannes Ká-
szoni nullo modo se ad hoc munus Referendarii  resol-
vere velit. Qualia autem obstacula moverint acatholici 
Domini, poterit D. V. I. ex Deputationis litteris Can-
cellariae missis revidere, nosquoque quid? responsi 
loco dederimus, illud quo-que videre licebit. 

Si autem possibile foret,  siquidem binis jam vici-
bus juxta intimationem R. P. Hevenesi commendavera-
mus Dominum Kozma, esset iu despeetum nostrum se-
mel datam penes eum opinionem revocare. Ideoque eti-
am nunc candidationem hanc nostram repetimus et D. 
V. I. rogamus quantum possibile erit manutenere, ni-
hilominus prudenti committimus judicio et arbitrio. Nos 
etiam hic in Deputatione magnopere indigeremus Se-
cretario, sed hic effectuare  vix poterimus, nisi veniat 
desuper Decretum. Putamus hoc Ofticium  Secretarii a 
Dno Kászoni hic in Provincia assumendum. Nunc est 
tempus, ut D. V. I. Religionis nostrae rebus assistat, 
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prout fiducialiter  rogamus, et Deus etiam benedicet. 
Qualia puncta mitteteo Deputatio ex illis omnia dignosci 
possunt. Recommendamus simul negotium D. Baro-
nis Gabrielis Jósika, quoad Praefecturam  Comitatus Hu-
nyadieusis. Si pláne D, Kozma non acceptabitur, re-
commcndamus I). Josephum Boer, quem capacem fore 
censemus. De reliquo nos in fraternam  D. V. I. favo-
rem transcribendo manemus. 

Illmae Dmis Vrae 
Servi  obiiga,tissimi et Fratres 

Status Catholicu8 Transylvaniae. 

Ad inclytum Statum Romano-Catliolicum ratione 
executionis quinque punctorum a Sacratissima Caesarea 
Majestate clementissime resolutorum Consistorii Con-
fessionis  Augustanae et simul nationis Saxonicae hu-
milis et respectuosa resolutio. 

Dum materiae praesentis, ad quam nos accingimus. 
pondus et magnitúdó vei inde pateat, quod religiosa sit, 
unicuique autem constet vei saltem appellatione religi-
onis coram illis, qui Christianismum simulare nesciunt, 
plus quam pupillám oculi nominare; praeterea etiam 
diífitendum  non sit, quam difficile  et grave sit in nego-
tio saeculorum aliquot praesidia stabilire vei de aliqua 
alteratione cogitare, multo magis aliquid simile aggre-
di et tractare dum etiam in judiciorum diversitate ata-
libus, qui penitus rem non capiunt, scandala sumi 
possint, e re vero Augustissimi Imperatoris et Patriae 
publicae in tali religionum diversitate non immerito stu-
diosis8Íme caveri debeant: nos in tanta re fidelium  ob-
sequentissimorumque subditorum partes ad amussim ad-
implere satagentes, nihil umquam altius nihilque an-
tiquius arbitrati, quam ut Augustissimi nostri Impera-
toris et Domini Domini clementissimi Resolutionibus et 
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Decretis pro homagiali nostra obligatione satisfaciamus, 
omnique tempore magig obsequii glóriám a nobis aes-
timatam, quam morosas aliciijiisrenitentiaepraedicatonos 
obnoxios reddere velimus, in apertam honim contesta-
tionem junctis in morigeram nostri accomodationem cor-
dibus unanimia consilia combinabimus. 

Non immerito qnidem circa Executionis Decreto-
rum Caesareonim modalitatem ab initio haeseramus, dis-
trahentibus adeo sensa nostra tot diversis interpretati-
onibus, divinationibus, et geniorum quorundam hariolati-
onibus, ut quid proprie vi illorum Decretorum intendere-
tur vei postularetur, plene et pláne intelligere non po-
tuerimus, et quantumvis nostra erga Augustissimi Im-
peratoris decantatissimam benignitatem fiducia  amajori-
bus nostris cum Sangvine haereditario accepta nihil duri 
formidare  potuerit, infirmiores  tamen Spiritus ex ambi-
guitate resolutionum multis imaginationibus perterriti 
trepidare ceperint. 

Dum vero Dei Optimi Maximi gratia anno 1702 
die 23 Junii Inclytus Status Romano-Catholicus in suorum 
desideriorum conformitate  sua nobis de modalitatibus variis 
animi sensa adaperuit, et fusius  exposuit, qualiter quo-
ad 5 puncta: 

1-mo. Cum in fundo  Saxonico Decimarum quarta 
cedat Fisco aut ejus jure Donatariis, tres vero quartae 
erga annualem recognitionem depositionis Census Ca-
thedratici subavito in eo stabilimento Pastoribus Saxo-
nicis, nullamque apud nos praetendant innovationem, sed 
solum ut in locis, ubi Decimarum quarta per Catholicos 
Acatholicis dari consvevit, signanter Claudiopoli et Albae-
Juliae etc. vigore primi puncti Decimarum earundem 
quarta catholicis sacerdotibus pendatur, quoad 

2-um. Praetendat ut in illis officiorum  caudidationibus 
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quaeper Gubernium ét Status fiunt,  unus sit semperca-
tholicus; quo ad 

3-ium. Praetendat, ne ideo quod aliquis Saxonum 
iudigentium et residentiatorum factus  sit catholicus pro 
incapace ad gerenda munera publica habeatur, ubi per 
libera suffragia  ad munus aliquod electus fuerit  Catho-
licus, munere illo fungi  possit, atque Evaugelicus. 

Insuper ne ex passione per maiam eligendi liber-
tatis usurpationem idonei catholici semper praetereantur, 
sed vigore puncti tertii idonei eligi non solum possint 
sed et debeant; quo ad 

4-um. Cum Saxones et Evangelici nulla talia Sta-
tuta et leges aequalem Dominorum catholicorum liber-
tatém violantia formaverint,  nullám hoc in passu adversus 
eos habét gravamen, explicataque est libertás, ut Do-
minis Catholicis ubi Religionis suae exercitium habent, 
signanter ex gratia Cibinii Campanas erigere, tenere, et 
processiones secundum Ritum suum instituere sit liberum. 

In quinto puncto nulla sit difficultas,  nulla ambiguitas, 
praeterea Decreti Caesareo-Regii de dato 13. Febr. Anno 
1702 executionem a nobis, quantum per nos stat, ex-
pectet et praetendat. 

Proinde nos consideratione obsequii erga Augustis-
simum Imperatorem, complacendique Inclyto Statui Ro-
mano-Catholico studio animati modalitates praerecensi-
tas sequenti modopertractatas eidem inclyto Statui omni 
respectu offerimus. 

Quo ad primum. Cum in fundo  Saxonico decimae 
secundum avitum stabilimentum aut exintegro, autcerte 
earum partes juxta usum in praesentem diem observatum 
et consvetum Capitulorumque diversitatem Pastoribus 
Evangelicis, alia vero pars Fisco Regio aut ejus Jure 
Donatariis competant; etinclytus Religionis Catholicae 
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Status nullám apud Evangelicos vei Saxonesinnovationem, 
sed id solum praetendat, ut in locis ubi decimarum quarta 
per Catholicos Acatholicisdari consvevit, signauter Claudio-
poli et Albae-Julia etc. vigore primi Resolutionis Cae-
sareae puncti decimarum illarum quarta Catholicis Sa-
cerdotibus pendatur, idcirco eatenus huic modalitati tali-
modo rationabiliter dilucidatae nos accommodaturos pro-
fitemur. 

Quo ad 2-dum. In illis offíciorum  praeprimis car-
dinalium candidationibus, quae per Gubernium et Status 
fiunt,  nos semper unum catholicum candidaturos. Id ta-
men nobis humillimis coram Augustissimi Imperatoris be-
nignissima facie  precibus reservantes, quatenus per cle-
mentiam Caesareo-Regiam functiones  et officia  publica 
Evangelicam velut unam receptarum Religionum pari 
libertatis praerogativa praeditam concernentia Evange-
licis clementissime non denegentur, et in illis, quae pos-
sident, per continuam successionem couserventur, qua 
in re non solum inclyti Status Catholici non renitentiam, 
sed et favorabilem  cooperationem speramus. 

Quo ad tertium. Quemadmodum non tantum maxi-
ma, sed et inexcusabilis erga optimum Regem esset 
ingratitudo, argumentum incapacitatis ad obeunda mu-
nera publica quibuscunque in Societatibus Transylvanicis 
in Religionis catholicae professione  quaerere et radicare: 
ita nemo unqam ideo, quod sit catholicus, dummodo secus 
idoneus bonaeque notacliomo sit etcommunem electionem 
liberam Augusti Diplomatis Art, 8. benignissime robo-
ratam mereatur, pro muneribus publicis obeundis inlia-
bilis habebitur, quin potius, ubi Catholicus capacitate 
et in rempublicam domesticam meritis Evangelicum su-
peraverit, tali casu jurc Catliolicus Evangelicopraeponetur. 

Quo ad 4-tum Sicuti nos Saxones sive Evangelici 
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vei ex ipsa iiiclyti Status Catliolici confessione  Do-
minos Catholicos nulla unquam aggravatione con-
tristaverimus, neque ex hoc puncto Dni Catholici ad-
versus nos conqueri potuerint, ita ex dictamine uni-
versalis justitiae, quae libertatis jura aequali jure in-
ter receptos distribuit, omnia statuta Statibus quibusli-
bet. eorumque libertati ac paritati praejudiciosa a Sma 
Sua Majestate clementissime ejusdem Caesareo — 
Regiae cassationis vigore abolita humillime intelligimus, 
proque abolitis et cassatis reputamus. Imo quamvis 
nostrati populo vix quid-quam experiri gratius proces-
sionibus publicis obtingere possit, nos tamen occasione 
illarum omni cum circumspectione plebem nostratemad 
honestam modestamque sui in eo casu accomodationem, 
Dominos veroCibinienses ad Campanarum per Domi-
nos catholicos erigendarum et tenendarum usum non dif-
ficultandum  disponere allaborabimus. 

Quo ad 5-tum. Cum Archiva publica sint omnium 
Statuum Universale promptuarium. nos et huic Mandato 
Caesareo — Regio humillime morém gerimus. 

Denique executioni Augustissimi Decreti sub dato 
13 Febr. 1702 emanati applaudimus a Sma Majestate 
similem tractationem e fundamento  justitiae parem no-
bis libertatem et jus dictantis ab Augusto Justi Impe-
ratoris throno humillime rogaturi et impetraturi, sicut 
autem praemissis clementissimis Caesareo — Regiis 
mandatis humillime satisfacturi  omni cum promptitudine 
agimus et pláne persuasi sumus: Smam Caesaream Re-
giamque Mtem Dominum nostrum clementissimum ob-
sequii nostri alacritatem clementissimis oculis aspectu-
rum, inclytum pariter Statum Catholicum integram no-
stram synceritatem reciproca bonitate recogniturum, 
positisque istis fundamentis  constantem concordiam no-
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biscum stabiliturum, hac denique nostra promptitudine 
et actis semper conteutum futurum.  Ita firma  nobis fidu-
cia, qua erga euudem inclytum Statum ducimur, in 
maximum nostrum et posterorum nostrorum solatium 
promittit, Eundem precibus, quas ad Suae Majestatis 
Smae pedes ut nobis etiam paribus libertatibus ac jus-
titiis uti fruique  liceat, deposuerimus, non solum gratiose 
et fraterne  suffragaturum,  sed etiam fructuosissima  pro 
nobis intercessione optatissimas resolutiones pro aeviterna 
consolatione ac mutui nostras inter Religiones amoris 
perpetuitate comprocuraturum. Succedente (quod Deus 
faxit  et de quo nulli dubitamus) soliti hujus tractatus 
cumplemento Instrumenta Authentica perpetuae obliga-
tionis instar valitura pro Sempiterna sanctaque observa-
tione invicem permutare non detrectabimus, in perpetuo 
humilis ac fraterni  respectus studio permanentes 

Inclyti Status Catholici 

humillimi addictissimique respective 
Servtf  Amici et Fratres 

Status Nationis Saxonicae Simulque 
Religionis Evangelicae Consistorium. 

EP1STOLAE  EMINENTISSIMI  CARD1NALIS 
DE SAXONIA  PARI  A. 

lllustrissimi,  Reverendissimi\  Spectabiles  ac Magnifici\ 
Perillustres  ac Generosi Domini! 

Litteras praetitulatarum Dominationum Vestrarum 
sub 21-a elapsi Mensis Maji currentis ad nos pro parte et 
in favorem  RR. PP. Franciscanorum ad nos exaratas 
bene habuimus, laudabilemque Earundem Zelum in 
promovendo Catholicae Religionis et Cultus divini incre-
mento ex iisdem perlubenter intelleximus. Et sicuti nos 
pro archiepiscopali nostra sollicitudine eo omne Studium 
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et operám nostram omni promptitudine sedulo impendi-
mus. ut quae majorem Dei Glóriám, cultus divini et 
Catholicae Religionis incrementum concernunt, effectum 
suum sortiantur et promoveantur, ita nos quoque non 
intermittimus, praedietorum RR. PP. Franciscanorum lau-
dabilem instantiam Sacrae Caesareae Regiaeque Suae Ma-
jestati efficaciter  proponere ac recommendare, cujus 
desiderati effectus  dumPraetitulatasDominationes Vestras 
participes futuras  speramus, omni bono erga Easdem bene 
propendemus manentes Posonii die 21 Juli? 1710. 

Príetitulatarum D. V. 
affectionatissimus  parens 

Cardinalis  de  Saxotua 
ArchiepÍ8copus Strygonicnsis. 

Ad Secretiores negotiorum rem Catholicam tangen-
tium conferentias  deputati Domini Catholici Megyesini 
die 22 Junii 1711. 
L D. B. Gábriel Jósika,  Rmus D. Vicaríus. 
/.  D. B. Georgius Tíaller,  R. P. Superior Residentiae 
L D. B. Stephanus  Karnis,  Societatis Jesu Claud. 
I.  D. Ladislaus  Mikola,  R. P. Custos Franciscanorum 

Reverendorum Patrum* 
11 e m : 

/.  D. Comes Martinus  Sárpatakig  D. Joannes  Kászoniy 
D.  Nicoláus  Torma,  D. Franciscus  Boér, etc, 

Practitulalus  Dnus Ladislaus  Mikola  Notarium aget. 
Dum autem isti Domini Saeculares et Reverendi 

Patres omnes et singuli semper simul esse non poterunt, 
nihilominus secundum occurentias illi, qui adesse po-
terunt, rebus promovendis incumbere conabuntur com-
municatione cum invicem non intermissa, 

t 
Dum (Auxiliante Deo) Inscriptio rerum in hunc 

Librum Anno et Die in fronté  ejus annotato inchoaretur, 
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iiomina pariter Catholicorum Magnatum, Praenobilium 
ac Nobilium pro nunc superviventium serietim hic con-
signata existunt. 

Moderni Quatuor Deputati, idest: I. D. Gábriel Jósika  L. 
B., — I. D. Georgius Haller  L. B., — I. D. Stephanus  Komis 
L. B. — I. D. Ladislaus  Mikola. 

11 e m: I. D. Sigismundus  Kornis  L. B. Vice-Cancellarius 
Aulico-Transylvanicus. 

I t c m : Illmus D. Comes Michael  Mikes,  I. D. C. Ste-
phanus Csáky,  I. D. C. Dávid  Petky,  I. D. C. Martinus  Sár-
pataky,  I. D. Gábriel Haller  L. B., I. D. Joannes  Haller  L. B. 
I. D. Michael  Száva L. B., Domini Baronis Jósika  Filii Baro-
ncs: Sigismundus  et Gábriel. 

Primae Nobilitatis Domini et Praciobiles : D. Stephanus 
Thoroczkai  cum Filiis Joanne,  Georgio  et Stephano.  D. Cle-
mens Béldi.  D. Franciscus  Lizát. D. Simon Boér. D. Nicolaus 
Torma,  D. Petrus Apor. D. Joannes  Kászoni.  D. Ladislaus 
Gyulai\ D. Georgius Bálintith.  D. Franciscus  Boer. D. Geor-
gius Nápolyi.  D. Blasius et Josephus  Maksay.  D. Pettus 
Szeredaú  D. Josephus  Boér. D. Joannes  Macskásy.  D. Jose. 
phus Kontz.  D. Gábriel Kontz.  D. Ladislaus  Torma.  D. Mi-
chael Olosz. D. Sámuel  et Stephanus  Torma.  D. Nicolaus 
Keresztúri.  D. Michael  Kefeszturi.  D. Michael  Baranyai. D. 
Alexius Orbán. D. Simon Orbán. D. Sigismundus  Kun.  D. 
Joannes  Domokos.  D. Sámuel  Szereday.  D. Josephus  Geréb. 
D. Paulus Béldi.  D. Joannes  Béldi.  D. Wolfgangus  Apor. 
D. Lazarus Apor. D. Josephus  Maksay.  D. Georgius Torma. 
D. Ladislaus  Kun. 

Nobilitas Possessionata: D. Ladislaus  Boér. D. Petrus 
Kornis.  D. Michael  Kornis.  D, Joannes  Balogh.  D. Ladislaus 
Horváth.  D. Josephus  Thorday  de  Csapó. D. Paulus Szegedi 
de  Mikeszásza.  Fratres  Miksa  de  Diód.  D. Gábriel Boér. D 
Stephanus  Boér. D. Sámuel  Boér. D. Georgius Tholdalaghi. 



AUGUST1SSIMA  IMPERATRIX. 

Domina, Domina nostra clementissima. 

Quemadmodum inopina Sacratissimi et Potentissimi 
Imperatoris Josephi I-i Ungariae et Bohemiae Regis 
Domini nostri clementissimi (divina ita jubente voluntate) 
mors justo nobis dolori materiam praebuit, ita Augustis-
simae Maiestatis Vestrae pro tempore suscepta Austria-
cse Domus Regnorum Provinciarumque cura, ac simul 
Serenissimi et Potentissimi Hispaniarum Regis Caroli 
III. Domini nostri clementissimi tot omnium fidelium  vo-
tis desiderata a Superis affutura  successio solatium in-
gens nobis suppeditavit nosque in spem novam erexit, 
quatenus benignissimis Gloriosorum quondam Imperato-
rum Leopoldi et Josephi resolutionibus ac Decretis Re-
ligioni catholicse commoda dictantibus novi rursus cu-
mulatioresque reflorescant  favorcs.  Eum in finem 
Augustissimae Majestati Vestrae humillimam praesenta-
mus supplicationem, ut negotia nostrae catholicse Reli-
gionis incrementum respicientia in nobis minimis personis 
clementer respicere dignetur, et pro sua innata in Ec-
clesiam Dei et Rcligionem pietate de ulteriori Catholi-
corum propagatione ac Stabilimento gratiose prospicere, 
ac brevi, ut speramus, adventuro Serenissimo Regi 
Carolo Domino nostro clementissimo recommendare non 
dedignetur. Plurimum enim conducet ad Servitia Suarum 
Majestatum Augustissiínarum publicus erga Catholicam 
Ecclesiam fidelesque  hic catholicos favor  et protectio. 
Quam Majestatis Vestrae gratiam perpetua sinceraque 

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. II. 2 
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fidelitatis  ac subjectionis nostra demonstratione rcveriti 
vitám longaevam et omnem felicitatem  ex animo vovemus 

Augustissimae Majestatis Vestrae 
Megyesini 6 Julii 1711. 

Fideles  subditi  et Servi  Subjectissimi 
Catholici Procercs Provinciáé Transylvaniae. 

EM1NENTISSIME  ACSERENISSIME  PR1NCEPS. 
Domine Domine Patroné benignissime I 

Experti non semel Eminentiae Vestrae erga nos 
favores  iterato liumilliraam facimus  instantiam, dum seu-
sibiliter quotidie cognoscimus nos Catholicos Transyl-
vanos non solum inaequales, sed longe inferiores  Adver-
sariis Religionis nostrse hic esse, quod ipsum et ex of-
ficiorum  administratione manifeste  declaratur. In moderna 
porro Deputatione Praefecturisque  Comitatuum primatum 
obtinent Acatholici, quandoquidem vix aliqui ex Catho-
licis pracsunt Comitatibus, Secretarium loco olim hoc 
officio  fungentis  habemus nullum, inque Mandatorum 
Subscriptionibus manus nostra emanet. In civitate Clau-
diopolitana post obtentam privilegiorum suorum ab 
Augustissimo Josepho defuncto  confirmationem  hoc fieri 
igemiscimus, quod ibidem nec in Magistratum nec ad 
ulla distributiva officia  ullus admittatur Catholicus. 
Praeterea quod sublato, dum adhuc D. Gubernátor 
Bánfy  vivebat, Capitaneatu Claudiopolitano, nunc de 
novo ab illis consultari inaudimus, ut seu titulo Judicis 
seu titulo Capitanei aliquem sibi ex Proceribus Calvi-
nistis illic pro capite impetrent. Hoc si effecerint,  magis 
magisque catholicos suppr imént, nec spem habebimus, ut 
aliquid ad consolationem nobis accedat. Nos nunc cx 
Proceribus nostris habemus aptissimos et circa Clau-
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diopolim possessionatos, quibus hoc officium  potiori con-
veniret jure, Instamus itaque apud E. V. humillime, 
ut Paternum in nos affectum  continuare dignetur, nosque 
apud Augustissimas Majestates omni possibilitate juvare 
non gravetur; Plurimum enim obsequio Dei ac Eccle-
siae et fidelitati  Suae Majestatis conducet erga Catho-
licos hic adauctus favor  el protectio. Quam E. V. gra-
tiam plena cum fiducia  exspectantes omnem a Deo fe-
licitatem auimitus precamur et manemus. 

Eminentiae Vestrae 
Megyesini 11 Julii 1711. 

Servi  humillimi 
Procercs Catholici Transylvaniae. 

Eminentissimo Ac Serenissimo Cardinali De Saxonia Archi-Episcopo Stry-
goniensi Et Cetera. 

Celsissime  ac Reverendissime  Princeps. 
Domine Domine, ac Patronc Gratiosissime ! 

Dum inter nostras communitatisque catholicae cala-
mitates diversis de aliquo solatio impetrando tenebamur 
cogitationibus, tandem in animum induxinus, ut Celsitu-
dinem Vestram, cujus ardens pro Ecclesia Dei Zelus, 
fortisque  pro tuenda justitia animus optime nobis per-
spectus est, humillima accederemus instantia; nos enim 
mediis destituti Ministrorum Suae Sacratissimae Majes-
tatis favores  nobis allicere haud possumus; Adversarii 
vero nostri opibus potentiores omnem movent lapidem, 
ut magnorum Dominorum gratias quo-quo modo deme-
reri valeant Ob hoc lamentamur quidem, sed omnis 
nostra lamentatio inanis est, resque nostrae, et si jus-
tis8imis praetensiojúbus suffultae,  quasi irresuscitabiles 
haerent. 

ar . 
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Ea propter Celsitudini Vestrae humillime suppli-
camus, ut ex innata sua pietate et Zelo, quo non in 
Suam duntaxat, verum etiam universas Religionis Ro-
manae catholicae ecclesias fertur,  dignetur viam nobis 
indigitare, qua seu Augustissimae Domus favores,  seu 
Ministrorum benevolas aures, nobis quoque propitias 
reddere liceat; insufficientiamque  nostram (quo ad média) 
suppleat aequitas causae, nec non Antecessorum nostro-
rum de Religione et Rege probatissima merita compen-
sationem in exauditione postulatorum sortiantur. 

Est autem inter príma nostra postulata: ne Ad ver-
sarii Fidei Catholicae plures, quam Catholici, adhono-
ratiora et opulentiora Transylvaniae munia promoveantur, 
nam honor corum et opulentia opprimit ubivis rem 
catholicam cum noxio Augustissimi Nostri Catholici 
capitis praejudicio, quasi minus cordi sibi sumeret rem 
catholicam in Transylvania, quam Calviniani Principes 
ab anno 1605 usque ad annum 1690 continuo reg-
nantes, qui inter alia publica negotia tam ferventer 
et adeo efficaciter  negotia religionis accurabant et cum 
detrimento catholicae Fidei per addita Privilegia con-
firmabant,  ut mirum sit statum Catholicorum (Sublatis 
etiam clero dignitatibus) in Transylvania perillos annos 
non penitus interiisse. 

Super quam demissam instantiam plena cum fidu-
cia benignam Celsitudinis Vestrae resolutionem prae-
stolantes vitám eidem a Deo feliccra  ex animo praeca-
mur manemusque Megyesini 22-a Julii 1711. 

Celsitudinis Vestrae 
humillimi  Servi 

Proceres Catholici Transylvaniae. 
CelsiBBimo Ac Rmo S. R. I. Principi Francisco De Rumi Episcopo Ke-

nensi Etcet 
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Excellentissime  Domine Baro. 
Domine Domine, ac Patroné gratiose! 
Quod jam dudum animo deliberabamus, ut in effe-

ctum perducamus, Excellentiam vestram demissa instantia 
nostra accedimus. Si enim Excellentiae Vestrae ita cog-
nitae essent calamitates nostráe, prout nos jugiter ex-
perimur, non dui)itamus, quin gratioso suo favore  nos 
juvare non indignum fore  censeret. 

Sumu8 enim inter Adversarios hic nostros non so-
lum inaequales, sed iis fere  in omnibus longe inferiorés; 
nam ex eorum numero muniis publicis fruuntur,  tum in 
moderna Deputatione, tum in Praefecturis  Comitatuum, 
ex Catholicis autem vix aliqui hactenus ad Praefecturas 
Comitatuum et ejusmodi munia assumpti sunt, neque 
loco secretarii olim hic catholici successorem videmus. 
Sed neque inter subscribentes Deputatos, qui Mandata 
subscribere solent, catholicus adhibetur calamus; brevi 
Arianis adhuc semel (uti olim) praevalituris. 

In Civitate porro Olaudiopolitana, quae obtenta 
coníirmatione Privilegiorum suorum plus catholicis obesse 
quam prodesse conatur, hoc esse observamus valde 
praejudiciosum, quod nec in Magistratu, nec in tribu-
bus, nec in ullis aliis distributivis officiis  vei unicus ad-
mittatur catholicus, hoc autem fit  ex contractusubPrin-
cipibus Calvinistis inter se inpraejudiciumnostruminito. 
Nunc vero dum vident Capitaneatum Clandiopolitanae 
Civitatis (vivente adhuc D. Gubernatore Comite Geor-
gio Bánffi  sublatum) emanerc, jam de officio  Judicis mu-
tua inter se consilia tractant Subolfacimus  hanc esse 
eorum intcntioncm ut seu titulo Judicis, seu Capitanei 
Calvinistam aliquem ex Proceribus pro dandiopoli im-
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petrent, justum autem nobis videtur, ut potius catholi-
cus illeque ex Primariis huic muneri humeros supponat, 
quam ut adversae religionis personae (nam supprime-
rentur magis ac magis catholici) hocce deferatur  offici-
um, non enim desunt Proceres ex nostris, qui circum Clau-
diopolim bona copiosiora possident, quibus hoc munus 
potiori conveniret jure. 

Adeoque Excellen tiam Vestram humillime roga-
mus, quatenus gratiose pensatis lamentis nostris digne-
tur operám impendere, ut Catholici omni ex parte juvari 
et foveri  possint. Multum enim pro obsequio Dei et 
Suae Majestatis fidelitate  conducet catholicos huiateset 
protegere ct conservare. Super quod benignam E. V. 
propensionem cum auxilio fiducialiter  pracstolantes, vi-
tám Eidem longaevam animitus praecamurmanemusque 

Fxcellentiae Vestrae 
hmnillimi  Servi 

Proeeres Catholici Tran sylvaniae. 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino 
Georgio Frideiico L. B. Saillcr Sacrae Regiae Hispa-
niarum Majestatis Caroli III etcet. Consiliario Intimo et 
Cancellario Aulico aupremo etc, 

* 

Conclusum 
Inclyti Status Catholici in Sede Siculicali Marus in 

conventu Mikhazicnsi Anno 1711 die 2-a Augusti, 
Quod attinet propositionem Reverendissimi Domini 

Vicarii Joannis Antalffi,  quodnimirum Authoritate Eccle-
siastica Clerus uti nequeat. Practcndendo nonnulli Nobi-
les, quod non alibi, nisi in foro  Saeculari debeantre-
spondere. In hoc puncto sic conclusum est. 

Quod in negotiis, de quibus Articuli manifeste  cons-
tant, utatur Clerus vi earum; de quibus vero Articuli, 
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expresse non innotescunt, in eo casu requiri debent 
protocolla et circa quas res consimilia inveniuntur ex-
cmpla, qualiter earum executione utebantur, proceda-
tur tenore tali. In causis vero, de quarum modalitate 
in processibus nec Articuli exstant, neqne Protocolla 
lumen indigitant, exspectanda erunt Regni affutura  Co-
mitia, et tunc praememoratus Rsmus D. Vicarius curet 
proponi. 

2-o Connclusum item est, quod dum etquando D. 
Vicario vei Catholicis Primariis aliquod tale occurrerit 
negotium, scribatur desuper Deputatis Dominis Catho-
licis, qui denominatas ad id personas v. g. D. Comitem 
Sárpataki, D. Joannem Kászoni, D. Franciscum Bocr; 
D. Nicolaum Torma requirendo, vei saltcm unus ex his 
ingrediatur ad locum, ubi Deputatio congregabitur ad 
eosdem, ut inclytae Deputationi occurrentias proponat. 

3-o. Quod concernit Patrum Monachorum negoti-
um, conclusum est. meliorem pro iis recipiendis locum 
non inveniri, quam Aradinum, ubi eorum quoque Su-
perior habitare poterit, et inde ad Bulgaros Transylva-
nos missionarii commode venire poterunt. 

4-o De Hunyadiensi Templo et celsissimo Dno 
Michaeli Appaffi  et IllustrissimisDominabus Tökölianis 
epistolae expeditae sunt. 

5 o Puncta, quae pro priori per Illustrissimum Do-
minum Vice-Cancellarium Baronem Sigismundum Kor-
nis Augustae AuIae fuerant  repraesentata, denovo per 
praefatum  D. Cancellarium transmittantur talimodo ex-
tradata: Ex Congregat;one Status Catholici Transylva-
niae per Gábrielem Jósika. 

6-o Conclusum est, ut in omnibus sedibus siculi-
calibus, praesertim ubi supremi offíciales  desunt, ad 
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procuranda Cleri negotia pro assistentia certae pcrso-
nae specificentur. 

In Sede Marus D. Petrus Szeredai. 
In Sede Udvarhely D. Alexius Orbán. 
In Sede Csik D. Kelemen  Deák. 
In Sede Gyergyó D. Michael  Turi. 
In Sede Kászon D. Josephns  Deák-
In Sede Háromszék D. Stephanus  Boer. 
Dnus Ladislaus  Gyulai. 

Serenissime  ac Eminentissime Princeps et Cardinalis  Do-
mine Domine Patroné nobis crratiosissime! 

o 
Antea etiam demissis nostris literis inconspectum 

Serenitatis vestrae suppliccs accesseramus in negotio 
Templi, quod a Patribus S. Francisci Seraphici in oppi-
do Hunyad Bonisque Celsissimi D. Principis Michaclis 
Apafii  ab aliquot jam retroactis Saeculis ruinatum per-
ma-nebat, ubi vero jam e ruderibus ad perfectionem  de-
duci quiret, subintelleximus eundem Celsissimum Princi-
pem supplici Libello coram Augustissima Aula contra-
dicere velle, cum tamen jus Ecclesiasticum neminicol-
latum sit. Qua propter humiliter profusi  ante conspe-
ctum Serenitatis Vestrae Patrocinium exoramus, ut in Au-
gusta Aula locisque debitis suam gratiosam assistenti-
am jusqne Ecclesiastieum defendere  et manutenere non 
gi-avetur, ne Adversarii Inimicique Religionis nostrae 
in injustis suis causis tiumphare videantur. Cui de re-
liquo Inclytus Status Catholicns longaevam vitám om-
nemque a Deo prospéritatem apprecatur et manet 

Ejusdem Serenitatis et Eminentiae Vestrae Mikhá-
za 3-a Augusli 1711 

Servi  humiltimi et devotissimi 
Status Catholicus TransylyaDiae. 
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GRAVAM1NA  INCLYT1  STATUS  CATH0L1C1 
Transsylvania  Ilimo  D. Z. B. Sigismundo  Kornis  Aulico 
Transylvanico  Cancellarió  Fraterne  Committtnda  qui in 
Augustissima Aula iteratas  desuper  Confirmationes  et Man-
dátum  Caesar  eo-Rcgium, ut executioni demandetur,  denavo 

impetrabit. 
Cum duo Sigilla duarum Nationum, Scilicet Hun-

garicae et Siculicae occasione motuum piaeteritorum de-
venerint in manus pie defuncti  Baronis D. Stephani Hal-
ler, post ejus vero mortem in manus confratris  nostri 
Dni Baronis Georgíi Haller, ut deinseps quo-que prae 
manibus Catholicorum maneant suinme necessarium judi-
camus, quod absque laesione clementissimi Decreti piae 
memoriae Augustissimi Imperatoris Leopoldi anno 1699 
ex Castro Ebersdorf  die 5 Mensis Septembris sanciti, 
ubi expresse habetur, ut unum ex tribus Sigillis penes 
Catholicum maneat semper, fieri  poterit, si pro Comité 
Supremo Comitatus Albensis, et pro supremo Capitaneo 
Sedis Udvarhely Catholici crearentur, penes quos duo 
sigilla duarum Nationum stare quirent, et sic negotia 
Catholicorum feliciori  progressu procederent. Tertium 
vero apud acatholicum Lutheranum servari sólet. Se-
cus si praedicta Sigilla apud acatholicos manere conti-
gerit, more solito contra religionem catholicam maclii-
nabuntur, dabuntque informationes  sine omni praescitu 
et consensu catholicorum. 

Quam dolenter sentiamus primarias nostras fami-
lias et benemeritas personas e Deputatione exclusas et 
Arianos impositos esse, quivis dcjudicare alte poterit. 
Sed cum factum  sit ex Clementissimo Suae Majestatis De-
creto, dolorem hunc nostrum patientia vincere et devoti-
onem erga Suam Majestatem demonstrare tenemur; ut 
tamen hoc in consequentiamne veniat, instamus humil-
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lime, dolori nostro justam ansam praebet monstrosum 
tempus 8iib Joanne Secundo Rege vocitato, in quo non 
ut ad talia officia,  verum nec ad famulatum  ipsius ad-
missi fuere  catholici, et quod május omnia Sacra adrai-
nistrandacatholicisinterdicta fuere,  modo tempore piissimi 
et Apostoliéi Regis Catholici. non ut praeferrentur  ipsis. 
verum aequales facti,  et quidem cum talibuspersonis, quas 
ipsi soli insufficientes  judicarent ad stuporem ipsorum, 
quas nec ipsimet cogitabant. Resolutione vero Alvincziana 
sancitum erat, ut non repertis idoneis Subjectis Arianis 
locus ipsorum suppleatur et Catholicis et Calvinistis. 

Quamvis de 5 punctis anno 1699 in consolationem 
Catholicorum resolutis et praecipuc anno 1703 Petro 
Püspöki Reformatorutn  et Ariannoriun ablegajo Viennae 
existente per Augustissimam Aulám confirmatis  et ex-
plicatis summe fuerimus  consolati, quibus Lutlierani con-
senserunt Sigillo munito. Nihilonnieus cum moerore sen-
timus ob refractariorum  Calvinistarum et Avionorum 
contumaciam hac clementissima Caesarea resolutione nos 
gaudere non posse, cum tamen si Sua Majestas Sacra-
tíssima aceurate investigari curaverit, reperiet sinedu-
bio Sua Majestas aequales (Sinon superiores) tara in fa-
miliis, Scientiis, numero, quam in omni genere Servitio-
rum catholicos cuicunque Religioni acatholicae. 

Dignata fűit  Sua Majestas Sacratissima clementis-
sime Xenodochii, Claudiopolitani proventum ideo augere, 
ut etiam ex catholicis illuc rcc-ipiantur. Sed uec in lioc 
menti Augustissimae satis factum;  nam proventus li-
benter percipiunt. nolunt vero, ut praefatis  Augustissimi 
sumptibus Catholici ibidein interteneantur. 

Secundum elementissimam resolutionem Suae Majes-
tatis, dum adhuc Gubernio mediantc dirigeretur Tran-
sylvania, in expeditionibus nomine Gubeninii unus Catbo-
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licus subscribere (lebebat, ut etiam modo in expeditionibus 
nomine Deputationis expediendis unus semper Catho-
licus subscribat, justitiae conforme  videtur et summe 
necessarium. 

In candidationlbus etiam ad suprema officia  impro-
portionate candidant personas, ut eo magis catholicos 
abviare ab offfciis  possint; quae pro officiis  dignissimae 
personae reputantur, illos ad talia loca ponunt, ubi nullás 
liaereditates possident, ideo, ut non existcntibus ibi 
mediis vitae hoc offício  fungi  nequeant, ad loca vero, 
ubi etiam illae personae consolationem habere possent, 
gradu et dignitate jam impares personas eatholicas can-
didant cum personis acatholicis, ut sint moraliter certi 
cathol cum illum officium  adipisci non posse. 

Ad quaulam officia  suprema meri reformati  sunt 
candidati catholicis pláne ibidem neglectis, cum vero 
illae candidationes contra clementissimam Suae Majesta-
tis in praecitatis quinque punctis expressam mentem et 
resolutionem, ut videlicet unus ex candidatis semper sit 
catholicus, facíae  sint, omnibus illis candidationibus Status 
Catholicus contradicit et penes solemnem protestationem 
eas invalidari supplicat. 

Ante rebellionis motus, quos pie defunctus  Augus-
tissimus Imperátor Leopoldus pro supremis officialibus 
grr tiose dignatus erat resolvere, et in contemptum re-
ligionis saltem, penes Deere tum Suae Majestatis non 
sunt introducti, eosdem Augustissima Imperatrix decre-
taliter iutroduci curet. 

Quamvis in hoc summopere gauderet inelytus Sta-
tus Catholicus, si Clerus Ecclesiasticus in Transylva-
nia propagari posset, ut eo magis animae, quae a sémita 
veritatis aberrarunt, in ovile Christi reduci quirent, ni-
hilominus cum moderni etiam Provinciales Patres Fran-
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ciscani vix vitám suam mendicando sustentare possint; 
Optimum itaque judicavit Status Catholicus, ut Reve-
rendi Patres Franciseani ex Provincia Bulgara habeant 
suam residentiam Aradini, indeque Missionarios suos 
dispersa gens bulgara in Transylvania habere poterit. 

Ut denique, proutrseverissimis suis decretis ssepius 
et vei maximé anno 1702 die 13 aFebruarii Sua Sacra-
tissima Majestas demandaverat, quatenus resolutiones 
caesareae in favorem  Status Catholici datae obscrven-
tur, nihilominus ad hanc horam omnes illae clementissimae 
resolutiones ob manifestíim  quorundam contumaciam in 
vilipendium mandatorum caesareorum posthabitae sunt, 
rite deinceps observentur, executionique mandentur, hu-
millime instat Status Catholicus. 

Haec pro moderno rerum Statu Antetitulato Domino 
Cancellario in Augustissima Aula Caesarca zelose pro-
movenda recommendat Status Catholicus. Dátum Mik-
házae die 3-a. 

Augusti 1711. 
Extradata  ex Conore^atione  Status 

o o Catholici Transylvaniae. * 

LEOPOLDUS  DIV1NA  FAVENTE 
clementia Electus  Romanorum Imperátor  semper Augus-
tus, ac Germaniae, Hungáriáé\  Bohemiac, Croatiae,  Slavo-

niae etc. Rex. 

Illu8tres, Spectabilcs, Magnifici,  Generosi. Pruden-
tes, Circumspecti Fideles synccre (lilecti! Notum vobis 
facimus  Fideles nostros nobis dilectos, universura Statum 
Catholicum char« e nobis Transylvaniae cevta sua gra-
vamina et instantias humillime nobis porrexisse, quibus 
pro aequitate etiustitia consideratis, ruminatis et diges-
tis ad eadem nos benígae resolviswe: 
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1. Ut Decimarum quarta, quam catholici pendere 
debent, imposterum non acatholicis Praedicantibus seu 
Ministris, sed Ecclesiasticis Catholicis pendatur, relicta 
pariter pro acatholicis facultate,  ut ipsi suae religionis 
Ministris, uti hactenus consveverunt, dare possint 
decimas. 

2. Ut ex tribus candidatis ad officia  in Diplomate 
expressa unus semper sit catholicus. 

3. Ut in Civitatibus et oppidis tam ad senatoria 
munera, quam ad majorum officiorum  civicorum admi-
nistrationem, sicut etiam in Tribubus, aequali numero 
catholici admittantur. 

4. Cum nos omnino velimus ut par et integra inter 
quatuor receptas religiones in Transylvauia libertás et 
aequalitas servetur, idcirco Consvetudiues, Leges, et 
Statuta seu incommuni ab acatholicis, seu in particulari 
ab aliquibus Urbibus vei Oppidis contra aequalitatem 
libertatis catholicae religionis lata pláne abolevimus et 
sustulimus, ut imposterum catholici cum acatholicis prae-
sertim reformatis  communi privilegiorum usu gaudeant 
et fruantur. 

5. Ut unuin ex tribus Transylvaniae sigillis custo-
diae catholicorum committatur, sic etiam, ut catholici ad 
custodiam actorum seu archivi admittantur. 

Quam clementissimam Caesareo-Regiam resolutionem 
nostram. ut suo debito modo effectui  ita mancipetis, ne 
praedicti catholici contra hanc benignissimam resolutionem 
nostram ullo modo graventur, vobis serio et clementis-
sime demandamus. Ita facturis  gratiam nostram Caesareo 
Regiam in omne tempus, corroborantes. Dátum in ca-
stro nostro Ebersdorff  die 5. Mensis Septembris 1699. 
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Regnorum Nostrorum Romani 42, Hungarici 45, Bohcmiae 
vero 43. 

Leopoldus 
Comes Sámuel  Káinoki 

Ad mandatuni Suae Cacsareac 
Liegiae Majcstatis proprium, 

Benedictas  Henter. 

LEOFOLDUS  ele. 
llhistres  Spectabiles  etc. etc. 

Tametsi vobis sub seria animadversione nostra, 
nisi aliam exequendae benignae voluntatis Nostrae 
sphaerara sceptrigeramque Regiae authoritatis altitudi-
nem velitis experiri, in anno adhuc 1701 die vero vi-
gessiina Mensis Április non ita dudum trans acto prae-
terita commiseramus et demandaveramus, quatenus vos 
puncta in anno 1699 die vero 5 mensis Septembris ad 
observandam parem inter quatuor receptas religiones 
libertatem et aequlitatem tendentia et collimantia per 
nos benigne resoluta ac alia etiam in eodem mandato 
comprehensa adamussim citra omnem tergiversationem 
et resistentiam, ut Fideles subditos decet, observetis, 
debitaeque executioni mancipetis, ac per eos, quorum 
interest, observari facere  non intermittatis: Vos tamen 
manifesta  ducti contumacia in palpabile Regiae Nostrae 
authoritatis vilipendium postergationemque Regiorum 
nostrorum Mandatorum nec puncta in anno 1699 prae-
attacto, sed nec alias beniguas resolutiones nostras in 
recentiori benigno mandato nostro fusius  deductas et 
declaratas ad hodiernum usque diem debito fine  termi-
nastis, perque eos, quibus intererat, terminari curastis, 
taliter vos inobedientes et negligentes reddere non for-
midastis. Quam ob rem justissimum quidem esset ad-
versus contemptores mandatorum nostrorum strictiorem 
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et arctiorein procedcndi modalitatem arripere, volentes 
tameu tam lcgis rigorem, quam Sceptrigerae liegiae 
nostrae auctoritatis altitudinem largitate clementiae 
nostrae temperare, vobis adhuc semel ex superabun-
danti firmiter  praecipientes committimus et mandamus, 
qnatenus acceptis praesentibus nullo exspectato ulteriori 
mandato nostro, citra omuem moram et tergiversationem, 
uti fideles  subditos decet, pro liomagialis obligationis 
vestrae observantia tum praefata  puncta, tum vero alias 
resolutiones nostras in praementionatis benignis Decre-
tis nostris eontentas et expressas executioni tradere 
módis omnibus debeatis et tenearaiiii. Dátum in Civitate 
nostra Vienna Austriae die 13-a Mensis Februarii A. 
D. 1702. Regnorum Nostrorum Romani 44, Hungarici 
47, Bobemici vero 46. 

Leopoldus. 
Cotnes  Sámuel  Káinoki 

Ad mandatuiii Suae Caesareae 
Regiae Majestatis proprium 

Joannes  Fiáth. 
* 

Gravamina Status Catholici per Dominum Illustris-
simum Martinum Comitem Sárpataki ad Augustissimam 
Aulám ablegatum seu deputatum humillime repraesen-
tata. A. 1709. Subsequentia vero gravamina diversis 
Ecclcsiasticis prsesentavit et ideo titulo Reverendissimi 
utebatur. 

Certum est plurimis vicibus molestatam fuisse  Au-
gustissimam Aulám humillimis Catholicorum Trcnsylva-
norum instantiis ac supplicationibus, ad quas etiam 
auditis saepius partibus juxta mensuram justitiae cle-
mentissimas habuere resolutiones, quin tamen licet se-
verissima subsequuta fuerint  piae memoriae Augöstis-
simi Imperatoris Leopoldi Domini nostri clementissimi 
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mandata, executioni, debitaeque, quae fideles  subditos 
decet observationi traderentur. Omissis aliis unum sub 
littera A) pro testimonio annecto; hoc tamen minimé 
ob nimiam defuncti  Gubernatoris, praecipue vero Co-
mitis Nicolai Bethlen Catholicae semper rei oppositio-
nem et ejus ambitionem effectui  mancipari potuit. In-
gruentibus vero his detestabilium temporum fluctibus 
mansere omnia absque consolatione catholicorum in 
suspenso. Sic vero superis volentibus, quod intra de-
cursum horum exccrandorum motuum potiori ex parte 
Haeterodoxorum Corypheis plerumque decedentibus, 
uno civiliter (!) utpote attacto Nicolao Bethlen mortuo 
sperabat Status Catholicus a diu premente acatholico-
rum jugo desideratám illuxise diem, quo se eripere, non 
solum aequalitatem, sed et prioritatem si Familiae spe-
ctentur merita, sibi vindicare posset et deberet. Sed 
haec omnia a hostili catholicae religionis hydra, Andrea 
Szentkereszti, Cancellariae Transylvaniae Secretario et 
referendario  calviuo subversa experimur, dum suis ne-
fariis  informationibus  praecipue a tempore decessus p. 
m. Comitis Samuelis Káluoki pro libitu grassando, ex-
clusis omnibus ex Cancellaria catholicis, alios duos, 
utpote Arianum et Lutheranum ducit quo vult, nihilque 
aliud, quam sub nomine Cancellariae aliornmque trium 
acatholicorum Statuum omnia Status Catholici Sacris 
Diplomate et Resolutionibus confirmata  jura convellere 
nititur, quod etiam praeprimis remonstratur hoc modo: 

1-mo. Clementissimum Suae Majestatis Sacratissi-
mae erat Mandatum, quod in locum defuncti  Comitis 
Samuelis Káinoki cancellarii catholicus sufFecturus  can-
didaretur, cui etiam candidationi se alii tres acatholici 
Status: Calvini nempe, Lutherani et Ariani, immiscere 
volebant, jus suum tamen sibi quaesitum et competens 
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a Statu Catholico manutentum nec iis concessum est. 
Candidavit itaque medianteque Gubernio Transylvaniae 
Regio, prout Suae Majestatis Smae Cancellariae Tran-
sylvanicae data Instructio exigit, repraesentarietcommen-
dari cum voto ejusdem et opinione curavit duos, utpo-
te Dominos Baronem Sigismundum Kornis etLadislaum 
Mikola, viros ínsignes, antiquae prosapiae et bene doc-
tos, accedente votorum pluralitate, ejusdemque Guber-
nii opinione pro Domino Barone Sigismundo Kornis, 
quam etiam candidationem ct Gubemii recommendati-
onem Cancellaria Transylvanica, quod nunquam antea in 
Gubernii Transylvanici transmissis informationibus  vei 
candidationibu8 simile attentum auditumest, quia eotum 
erant Capita Acatholici, nunc vero, quia Catholicus prae-
est, provenit ex eo) clancularie contradisputavit, quod 
dum innotuisset, qualiter enodatae eorum objectiones 
Statusque Catholici jus remonstratum et Stabilitum fu-
erit, ex annexa sub Littera B) copia lucidius patebit. 

2-o Ratione Arianonim etiam quojure Catholici 
Status fundabatur  causa, et quae demissa ejus erat in-
stantba, eadem dicta copia sub littera B) exhibebit, quae 
vero exinde religionis Catholicae redundabant incremen-
ta, littera C) uberius demonstrat. Sed proli dolor! haec 
omnia in fumum  abiere et quantum subanditur, revera-
que dicitur, dictorum Cancellariorum candidatio in sus-
penso relicta, novaque ab erigenda Deputatione, cui 
quatuor Catholici et duodecim inerunt Acatholici, pe-
tenda erit. Quodsi vero Ariani plures, quam candidati 
erant, (cum solum duo erant candidati, ast quatuor sunt 
resoluti) Deputationi erigendae adjungentur, hoc non mi-
nimo Catholicorum moerore, et antiquarum Familiarum 
consternatione fiet,  quod ii, qui jam penitus exstingvi 
videbantur et sub acatholicis Principibus agonizabant, 

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. II, 3 
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repente extolli sub catholico Principe videantur. Cum 
vero his jam ulterlor medela non possit adferri,  remons-
tratur Reverendissimae Dominationi Vestrae solum ex 
eo, quod plurima jam ex hinc sequentur contra Catho-
licos accrescente potentia acatholicorum incommoda, ubi 
pluralitate votorum* Catholici deprimerentur, ab officiis 
arcebuntur, denique justae eorum causae subvertentur 
vei impedientur. 

3-o Conquestus est D. Sárpataki, quod Deputatus 
Statuum existens ad nullám adhibeatur Cancellariae 
Transylvanicae consultationem, neque ad conferentias; 
Dominus Comes autem Ladislaus Bethlen in omnibus 
adhibetur negotiis, quamvis is partibus D. Gubernatoris 
et D. Comitis Nicolai Bethlen promovendis ibi moram 
trahat. Insinuat simul Dominus Sárpataki se ob con-
versionem adveram fidem  odio ab adversariis haberi'; 
instat simul pro consolatione suaapud Suam Majesta-
tem recomendanda, ne inconsolatus ex urbe Auetriae 
Vienna in pátriám revertatur, et hic illudatur. Officium 
Supremi Comitis Comitatus Hunyadiensis sollicitavit pro 
Domino Baroue Gabriele Jósika; causas adtulit: Do-
nationem Augustissimi quondam Caésaris Leopoldi, ejus-
que clementissimum Installatorium Decretum. Narrabat 
D. Ludovicum Naláczy huic Domino Baroni pro socio 
in eodem Comitatu adjungendum desiderari contra an-
tiquum usum; quando quidem in Hunyadiensi Comita-
tu ab olim semper unus erat supremus Comes, pro hoc 
Patrocinari Dominum Gubernatorem defunctum  etD. C. 
Nicolaum Bethlen affirm b̂at,  diluendo per remonstrati-
ones suas, quod D. Jósika coactus adhaeserit consortio 
infidelium  illius tumultus jam per Dei et Caesaris Am-
nestialeni Gratiam sopiti. 

4-o. Dominum Clementem Kozma in Referendarium 
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Aulico — Transylvanicae Cancellariae commendatum 
esse a Gubernio et Catholico Statu retulit Ministris Au-
lici8, cum quo et D. JosephumBoer simul candidatum 
fuisse  remonstravit. Hi autem loco Dni Fiath Protono-
tarii candidati proponebantur. Addidit Clementem Koz-
ma ex invidia adversariorum non posse hoc officium 
assequi. 

5-o. Proposuit Candidationem aliarum religionum 
quoad sua subjecta semper ratificari,  catholicos vero 
candidatos saepissime rejici. Decretum citat Caesareum, 
ubi praecipitur, ut quaevis religio ex suis candidetho-
minibus idoneis, et demum adjecta sua opinione Guber-
nium repraesentet. Conqueritur, quod contrarium de Ca-
tholicis practizetur, adducit exempla Unitariorum et Lu-
theranorum in Moyse Biró et Georgio Czakó, quosnon 
religio eorum, sed Gubernicum pro officiis  capessendis 
cum Cancellaria commendaverat, quibus denique revo-
catis praevia candidatione Unitariorum etLutheranorum 
D. Miehael Simon etD. Hoffmann  cum repraesentatione 
Gubernii successere. 

Iterato proponit, quod candidationem catholicorum 
quoad Vice-Cancellarium subvertere conetur Szentke-
resztius, quem describit a capite ad calcem et supplicat 
in consolationem Status Catholici pro fusiori  explicatione 
omnium circumstantiarum. 

Item ille idem Doininus Comes Sárpataki 

Porrexit Ministris aliam supplicationem ferme  in 
omnibus quoad substantiam conformem  gravaminibus 
praemissis citando articulos Diplomatis et instat, ut Ca-
tholici juventur, foveantur.  Remonstrando officiamajora 
et opulentiora catholicis conferenda  esse, Vice-Cancel-
larium, Referendarium,  quo fieri  citius posset, constituen-
dum. Fuse pro his negotiis scriptotenus peroravit. 

3# 
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It e m. 
Instat, ut duos Arianos pro muuere Deputati can-

didatos Sua Majestas rejiciat, et quod 5 Puncta execu-
tioni maudentur. Recenset Decimas a catholicis pendi 
Praedicantibus Haereticorum. Asserit Claudiopoli ab om-
nibus officiis  excludi Catholicos. 

In Gubernio esse plures acatholicos Consiliarios, 
quam diplomatice specificatum  sit; citat Alvinczianam 
Resolutionem in defectu  Arianorum subjectorum etc. 
Templ? Arianorum Claudiopolitani commutationem com-
memorat, juxta benignam intimationem Augustissimi Im-
peratoris Leopoldi. Protulit hac eadem occasione dis-
convenientiam aliarum religionum inter se palpabilem in 
rebus statum pure politicum tangentibus. in eo autem, 
ubi catholicis obesse voluut, bene convenire probat. 

In Xenodochium Claudiopolitanum pauperes catho-
lici, quod non recipiantur exponit; quamvis in anno 1701 
die 22a Augusti per Decretum Hospitalis illius pro-
ventum centum sexaginta florenis  qnotannis numerandis 
auxerit Sua Caesarea Majestas Leopoldus eo intuitu, ut 
mendici catholici, sicut alii ibidem recipiantur. „Xeno-
dochio Claudiopolitano prioribus a Principibus factis 
eum in finem  hacque conditione expressa superaddere 
volumus, ut quemadmodum vigore primaevse huic hos-
pitali factae  fundationis  omnibus quatuor religionibus 
aditus pátere debeat, ita, sicut hactenus pessime factum 
est, catholicam religionem profitentibus,  non praecluda-
tur; sed si ob modo factam  auctam pro piis fundationem 
maiori ibidem prae reliquis religionibus numero non 
recipiantur, pari certo certius id numero fieri  oportet.u 

Hsec sunt verba Suae Majestatis in Decreto posita. 
Affirmavit  Claudiopoli haereticos praevalere catholicis, et 
quod nulla officia  illis dare velint. 
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Ad híec omnia Proposita et in suis remonstrationi-
bus cum debita submissione et supplicatione explicata 
nullám prorsus resolutionem memoratus Dominus Comes 
attulit. Ministri enim Augustse Aulse pauca ad hsec 
respondere. 

Protestationis Copia quam Domini Deputati Catholici 
Jósika, Haller, Kornis, Mikolanomine Status Catholici 
Megyesini die 6-a May 1712-0 concluserunt 

Quandoquidem occasione Deputationis ad Augustam 
Aulám ex parte Provinciáé ad mandatum Suae Smae Ma-
jestatis expediendae in Regiae Deputationis modernae 
publica sessione nominé Status Catholici institissemus, 
quatenus in punctis Instructionis de confirmatione  Di-
plomatis aliarumque clementissimarum caesareo — re-
giarum resolutionum insertis nostram quoque in favorem 
religionis nostrae ab Augustissimo quondam Imperatore 
Leopoldo, Domino nostro clementissimo benigne elargi-
tarum resolutionum desideratae effectuationis  instantia 
annecteretur: huic nostrae instantiae ceterarum religionum 
Status minimé annuerent, super hoc nos hisce communi 
nomine protestamur, ut hujus benignissimae resolutionis 
Caesareo-Regiae executionem nobis demississime solli-
citare apud Suam Majestatem liceat. reservaudo jus 
nostrum jam dudum per praefatas  clementissimas reso-
lutiones decretatum. 

Status  Catholicus  Ttansyhaniac. 

Copia 
Instructionis pro agente Viennensi Status Catholici 

die 6-a Maji 1712 Megyesini confectae  et Domino Per-
illustri Joanni Kászoni commendatae. 

1. Siquidem ex benignissima Suae Majestatis Leo. 
poldi p. m. Caesarig, Domini nostri clementissimi gr a-
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tia de 5 punctis clargitae resolutionesnuuquamhactenus 
eífectui  mancipatae sint, harum executionem a Sua Ma-
jestate Sacratissima demisse supplicamus et efficaciter  . . . . 

2. Ut defuncto  Gubernatore Reformato  jam Catho-
licus vi Diplomatis pro hoc officio  succedat instamus, 
uti et ad alia officia  primaria benemeriti catholici 
surrogéntnr supplicamus, huc intelligimus Comitatuum, 
Sediumque officia. 

3. Quibus nempe Sua Majestas Leopoldus p. m. 
Imperátor officia  Donationaliter contulerat, uti D. Comiti 
Stephano Csáki, D. Comiti Michaeli Mikes, D. B. Gabrieli 
Jósika, D. Petro Apor. D. Francisco Boer, ut liis sine 
ulteriori candidatione officia  restituantur submississime 
instamus. 

4. Ut in officiis  vacantibus in defectu  ex Religione 
Reformata  semper capax aliquis Catholicus succedat, 
oramus, et ut unus Magister Protonotarius pemper sit 
catholicus. 

5. Ut pro Secretario Guberaii sen Deputationis 
modernae catholicus Secretarius constituatur, humillime 
petimus, ad hoc munus vero D. Georgium Balintitt commen-
damus. 

6. Reformationem  Diplomatis in eis nimirum arti-
culis, ubireligio catholica laeditur, instaotissime petimus. 

* 

Anno 1712 die 2 9-a Junii resolutus est Dominus 
Joannes Vasztlay pro Cancellista Catholico ab inclyto 
Statu Catholico loco Dni Clementis Kozma valedicentis 
suo officio,  qui ante valedictionem praedicti Kozma 
hoc officium  ingredi non potuit, neque voluit. 
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AUGUSTISSIME  IMPERÁTOR 
Domine nobis clementissime! 

Gratulamur effuso  humillimoque cordis nostri plausu 
Majestatem vestram Augustissimam post Susccptas (Su-
perum gratia) feliciter  S. R. I. habenas Apostolica aeque 
ac Haereditaria Regni Hungáriáé Corona ingenti omnium 
regnorum provinciarumqae Suarum gaudio insignitam 
esse, oramusque supplicesdivinam Majestatem, ut vitám 
longaevam omnemque ex alto benedictionem Majestati 
vestrae largiri dignetur. His porro submiississimis votis 
nostris ad pedes Majestatis Vestrae pro voluti humillime sup-
plicamus, quatenus benignissimas articulis Diplomatis con-
trariantes resolutiones Augustissimorum Majestatis Ves-
trae Praedecessorum in favorem  religionis nostrae collatas 
non solum optata executione quam benignissime termi-
nare, verum et articulos, qui libertati religionis nostrae 
obviant, tollere et abolere clementer dignetur. Acatho-
lici enim fere  omnibus illis privilegiis, quibus eos olim 
suae religionis Principes contra Crthodoxos foverunt,  us-
que in hodiernam diem fruuntur.  Ut sub Majestatis Ves-
trare Caesareo-Regio qua Regis Catdolici et apostoliéi 
imperio religio nostra ex tot pressuris et calamitatibus 
respiret. Quod si fiat,  confidimus  omnino fore,  ut una 
servitium Majestatis Vestrae et ordo reipublicae in exopta-
tae felicitatis  Statum reducatur. Quam Majestatis Vestrae 
gratiam dnm plena cum fiducia  et submississime speramus 
ita omnimodam divini Numinis benedictionem unani-
miter implorare non desinemus Qui manemus Claudiopoli 
6 Augusti 1712. 

Augustissimae Majestatis Vestrae 
humillimi  servi perpetuique 

subditi 
Status Catholicus Transylvaniae. 

Ad Angustissimum Imperatorem Carolum 11L etc. etc. 
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Anno 1712. Pro die 14 Mensis Novembris indicta 
sunt a Sua Majestate Caésareo-Regia Comitia Megye-
sinum et in iisdem comitiis canditati sunt pro Guber-
natore 3 personae catholicae, pro Consiliariis vero Gu-
bernii 12 personae catholicae, Subsequenti ordine et serie: 
Ex C a t h o l i c i s proGuber-

natore: 
Comes Michael  Mikes  177. 
Baro Georgius Haller  129. 
Comes Stephanus  Csáki  110. 
Pro C o n s i l i a r i i s e Catho-

l i c i s : 
Baro Georgius Haller  171. 
Comes Stephanus  Csáky  171. 
Comes Michael  Mikes  170. 
Baro] Gábriel Jósika  170. 
Comes Stephanus  Kornis  164. 
C. Sigismundus  Kornis  163. 
Baro Ladislaus  Mikola  162. 

Franciscus  Lázár 113. 
Comes Gábriel Haller  108. 

Ladislaus  Gyulai 95. 
Nicolaus  Torma  91. 

Pro P r o t o n o t a r i i Officio: 

Petrus Apor 70 
Michael  Olasz 67. 

Sigismundus  Kun  67. 
Pro R eferend  ar i i s Candi-
dati sunt sub i i s d e m Co-

miti is: 
Dnus Grecrorius  Balintitt 

o 
„ Josephus  Boer 
„ Sigismundus  Kun. 

Comes Dávid  Petid  149. 
Responsa — ad  Gravamina — Re/ormatae  et Unitár  tae 
Religionis in Transylvania  in matéria controversiae  reli-

giosae per Suum ablegatum  pcoposita. 

Cum quinque puncta in favorem  Catholicáe religi-
onis a sua sacratissima Majestate 5-ta — 7 bris anno 1695 
clementissime resoluta et iterum 20 Április 1701, de-
mum 13 Februarii 1702 renovata, Tranaylvaniae Stati-
bus ac Ordinibus intimata, per Saxones quidem publico 
seripto acceptata, per Reformatos  vero et Unitarios (quis 
genuinus eorum esset sensus) in dubium vocata et ideo 
per suum huc ad Aulám Caesaream ablegatum Petrum 
Püspöki suae Majestatis tamquam in religionis contro-
versiis arbitri explicationi humillime proposita essent; 
eujus propositione et seripto et voce facta,  diuque acma-
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tűre discussa, visum est quinque illa puncta, ad tollen-
dum ommem serupulum ita explicanda esse 

Primo. Ubi decimarum, vei quartarum jus Domiuis 
habetur ex contractu vigoroso emptionis, ant cum jure 
Dominis perpetuae connexionis, maneat apud possesso-
res; ubi autem Ministerii Ecclesiastici titulo alicui re-
ligioni collatae possidentur, id svadét aequitas ut De-
cimam vei Quartam tribuens Catholicus eam non alienae 
sed suae Religionis Ministro pendat. Ideo Claudiopolitani, 
qui in hac matéria specialiter ad Aulám recurrerunt, pro-
ducant sua jura coram Commissione Caesarea, aut uno 
Protonotario; interea vero Decimae et Quartaemaneant 
in Sequestro 

Secundo : Licet ex tribus candidatis ad omnia officia 
in Diplomate expressa Suae Majestati proponendis unus 
semper debeat poni catholicus, per hoc ab officiis  nul-
latenus excluduntur acatholici, maximé reformati.  cum ex 
aliis pauciores majorum officiorum  capaces esse sit in 
comperto; memor tamen erit Sua Majestas resolutionis 
14-a. Maji 1693, uti et 8 Április 1697 datae. 

Tertio. Ut in civitatibus, oppidis et pagis, tam ad 
senatoria munera, quam ad majorum officiorum  civico-
rum administrationem, sicut etiam in tribuum aliorum-
que emolumentorum participationem aeqnali numero ca-
tholici admittantur; ita intelligenda venit aequalitas, ut 
ea geometrica seu cum proportione observetur, ad quam 
proportionem etiam valachi uniti catholicorem numero 
accensendi sunt, utpotc quorum Privilegio gaudent, li-
cet ratione nationis hactenus non fucrint,  nisi tolerati. 

Quarto: Cum par et integra inter quatuor receptas 
in Transylvania religiones libertás et aequalitas ser-
vanda sit, idcirco Consvetudines, Leges, et Statuta seu 
in Communi ab Acatholicis) seu in partieulari ab ali-
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quibus Nationibns Urbibus vei oppidis contra aequa-
litatem libertatis, seu exercitii Catholicae Religionis 
lata pláne abolentur. Qualia essent de Episcopo Ca-
tholico, Patribus Societatis Jesu, aut aliis Religiosis in 
Transylvaniam non admittendis, aliave his similia, sine 
quibus non posset censeri esse plena libertás Catholici 
exercitii. Per quod tamen nec in temporalium bonorum 
possessionibus, nec in Politica quidquam tcnditur a 
Clero vei Episcopo immutari. 

Quinto: Ut unum ex tribus Transylvaniae Sigillis 
custodiae alicujus Catholici Commissarii, sicut etiam ut 
Catholici ad custodiam Actorum politicorum, seu Ar-
chivi admittantur, jam in opus deductum est. Reliqua 
puncta 13 Februarii 1702 resoluta difficultatem  non 
habent, nam ut in expeditionibus publicis unus semper 
e Catholicis Consiliariis nomen subscribat, id honori 
illius Raligionis, quam Augustissimus profitetur,  facile 
tribui posset. 

Quod de templo in Borbánd a catholicis occupato 
factum  est, non metuant, ut in posterum trahatur in 
exemplum. Sed si dubium sit, cujus religionis sequaces 
majorem numerum conficiant,  tum per Commissarios, 
qui rem sine partialitate inspiciant, agendum est. 

Quibus sic explicatis nihil superest, quam ut eadem 
sine ulteriori mora effectui  mancipentur, nec in re tam 
justa, ob mutua forte  paucorum dissidia potius, quam 
ob causae difficultatem  religiones inter commoveantur 
et Aula fatigetur;  sed ut mutua pax, et fratê na  cha-
ritas inter omnes Transylvaniae Inquilinos, quam optime 
fieri  potest, conservetur, et mens benignissima Suae 
Sacratissimae Majestatis. E g 0 P e t r u s P ü s p ö k i ^ 

quoad haec 5 puncta determinafioni  ac-
quiesco humiliter ut supplicans, et spero 
etiam meos Principales acquieturos. Sta-
tuum et OrdiRum Reformatorum  Transyl-

vaoiae deputatuB. 
• 
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Ac Celsissimum Principem Traucon Scriptae Epistolae Copia. 
Percepimus subnrssissiine per Dominum Periliustrem 

Joanncm Kászoni Celshudinis Vestrae erga nos contesta-
tam gratiam, pretiosuuique favorem,pro  quo continuis ad 
Deum precibus ineolumitatem Celsitudinis Vestrae exorare 
non intermittemus. Cum antem candidatio pro Consiliariis 
futuri  Gubernii et pro Gubernatore, uti et Protonotariis 
in hac modema Diaeta juxta clementissimam Augustis-
simae Majestatis Resolutienem jam (Deo dante) confecta 
sit, Candidatique sint ex nostris pro Gubernatore tres, 
pro Consiliariis vero personae duodecim, quorum omnium 
denominatio ab universis Patriae Statibus, velutidoneo-
rum subjectorum aequali cum Dominis Reforraatis  numero 
combinata videtur. Adeoque Celsitudini Vestrae humil-
lime instamus, nt super promotionem nostrorum quali-
ficatorum  subjectorum, specialem (uti Confidimus)  refle-
xionem habere dignetur, et inter eos, qui ad officium 
Gubernatoris e numero Status Catholici repraesentati 
sunt, cénsemus Dominum Illustrissimum Comitem Mikes 
experientia, rérum prudentia et mediis esse omnino 
prae reliquis maximé capacem, eundem Celsitudini Ve-
strae demisse commendamus. Et in omnibus nos gratiae 
et protectioni Celsitudinis Vestrae humillime stransseri-
bendo monemus. 

Medgyes, 22 Deeembiis 1712. 
Status  Catholici  Transilvaniae. 

Ad Dnum Cancellarium Sigismundum Comitem Komis scriptae Epistol&e 
Paria. 

Méltóságos  Gróf! 
Bizodalmas  jóakaró  urunk  és kedves  atyánkfial 

Isten kigyelmednek ez következendő áldott uj esz-
tendőt tegye szerencséssé, kívánjuk. Kigld levelét, me-
lyet Káazoni János uram praesentalt. ugy annak előtte 
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is, melyet a Postáról kezünkbe adtak, nagy becsülettel 
vettük. Hasznos fáradságát  kigldk közönségesen kö-
szönjük. A Kászoni uram relatioját pedig, milyenre 
kigld bennünket relegalui méltóztatott, figyelmetessen 
meghallgattuk, melynek is substantiája a jó reménység; 
s a császári és királyi Resolutioóban feltett  ternarius 
numerus; azaz, hogy minden vacantiákra három idoneus 
személyek candidáltassanak, ugy is cselekettük, hogy 
mi pro 10 Vacantiis 30 Pápistát és ugyanannyi Calvi-
nistát candidáltunk: de az iránt is egyedül maradtunk 
és a 12 personák candidatioja állott meg, a Lutherá-
nusok pedig és az Unitáriusok, hogy egyenlő candida-
tiót nem nyertek, protestáltak publice, és ugy hisszük, 
hogy mind a három religio ellenünk támad, mivel a 
kálvinisták is a 30 numerus miatt disgustalódtak elle-
nünk, de mi engedvén a Kászoni uram exhortatiójának, 
melleje állottunk annak a 30 numerusnak és jóllehet 
Kászoni uram a reseriptum mellett, melyet ö felségéhez 
felküldöttek,  kívánta, hogy protestáljunk, de mi nem 
cselekedtük több gyülölségnek eltávoztatásáért. Ez igy 
folyván  ezen Diaeta alkalmatosságával, cardinale offi-
ciumokra is, az egy Gubernátoron kivül, candidatio nem 
lett. Azért, hogy Méltóságos Generális Uram Eo Ex-
cellentiája nem akarta, melyhez képest mi Kigyelmed-
nek nem complacealhattunk, hogy valami cardinale 
officiumra  is szándékunk szerint is candidaljuk. A mi 
azért a mi dolgunkat illeti, kigld tudja jól, mi karban 
legyenek oda fel  és a candidatióknak minémüségét is 
kigld megláthatja az rescriptumból; azért klgmedet 
szeretettel kérjük, igyekezzen ugy a Catholikusok pro-
motióját procurálni, hogy kigld is velünk együtt örül-
hessen annak az nagy jónak, melynek reménységét 
vettük Kászoni János uram által, jóllehet Gróf  Bethlen 
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László uram és Hozmán uram erősen tagadiák azt az 
30 számot, a melynek (azt mondották) hogy hírét is 
nem hallották. Mi az Méltóságos Ministeriumnak Trau-
czon herezegen kivül másnak nem irtunk, mert tudjuk 
írásunkat, és instantiankat kedvesnek nem lenni annyi 
gonddal megterheltetett Méltóságodnak, hanem klgdet 
kérjük atyafiságoson,  a kik előtt itéli instántiánkat 
kedvesnek és hasznosnak lenni, azok előtt szóval töre-
kedni ne neheztelje. Gróf  Mikes nram a Gubernator-
ságra qualificatus  személy levén, méltó kilgdk ő kiglről 
megemlékezni, ugy in Consilio futuro  az úrról Jósika 
Gábor uramról is, ugy több becsületes atyánkfiáról  is. 
Imádságos könyvvel való kedveskedésit kigldk köszön-
nyiik mindnyájan, kívánjuk is szívesen, hogy Isten 
kigldet segítse továbbra is olyan hasznos munkának 
végbe vitelére, mi penig teljes életünkben maradunk. 
Megyes 21 Decembris 1712. 

Ex Congregatione Status Catholici 

Celsissimo Arcliiepiscopo, colocensi, Comiti Emerico Csáki Scriptae Epi-
stolae Copia. 

Celsissime,  Illustrissime,  ac Reverendissime  Archipraesul\ 
Domint nobis gratiossissime. 

Praesumimu8 hisce lineolis Celsitudinem Vestram 
demissa reverentia in causa Hlmi Dni Comitis Stephani 
Csáky Fratris nostri eharissimi accedere, cujusnimirum 
ab officio  suo Comitatus Colosiensis (etiam sí ad interim 
forte  id factum  sít) suspensio non tantum personam me-
morati Dni Comitis, sed totum Statum Catholicum contri-
stavit, quando quidem legitime penes Donationem Au-
gustissimi quondam Imperatoris Leopoldi introductus 
fuerit,  landabiliter per aliquos annos suo hoc munere 
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perfunctus.  Et ubi ad gratiam Suae Majestatis Josephi 
piae memoriae Caesaris dictus Dnus Comes reversus 
fuisset,  suam hanc functionem  ingressusnon est(utiprae-
tenditur) quod reieeta inelytae Deputationis dignitate 
libere hanc suam in dicto Coraitatu exercuisset authori-
tatem, sed dum in castis Caesareis Transylvanicis ad 
demonstrandam suam erga Suam Majestatem debitam 
fidelitatem  commoratus fuisset,  ipse Excellentissimus Ge-
nerális Commendans Comes a Stainville ipsi demonstra-
vit, ut pro commodo Caesarei Servitii hoc officium  suum 
exerceat, cuiparere debuit. Adeoque liis sic se habentibus 
et cum longe alia in forma  causa haec Dni Comitis quam 
aliorum, constituta sit: instamushumillime Celsitudini Ve-
strae, ut praeattaclum Illmum Comitemsuo favore  et pa-
trociniojuvaredignetur, ut is non cum nova Candidatione 
illaque dubia, neque cum ulteriori exspectatione, quae mo-
lesta ipsi, publico vero damnosa, cum novo Decreto Suae 
Augustissimae Majestatis officio  et honori suo restitua-
tur, quam Celsitudinis Vestrae gratiam demissa obli-
gationis nostrae propensione reservire conabimur, nos-
que gratiae humillime Commendando manemus. 

Claudiopoli 19 Maji 1712 
Ex congregatioru  Statm  Catholici. 

Aggratulacio Dni Comitis defuncti  Ladislai Gyulafy  Viennae Augustissi. 
mae Imperatríci Elenorae praesentata in Festő S. Mariae Magdalenae-

Augustissima Imperatrix Domina Domina mihi ele-
mentissima! Gratulor felici  Natalis diei recursu beri feli-
eiter emenso, ejusdemque faustissimos,  non tot, quin 
semper plures recursus una mecum universus Daciae 
Catholicus Status cordis demissione precatur. 

Cujus pro Natalicio vinculo me, omnesque Tran-
sylvaniae Cathol, Status in perpetuum humillime devoveo. 
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Maria esc, et vere ita: quia regina et Domina no-
stra Maria figurabatur  per Ester, et Ester figurabat  Ma-
riam, quam bene: Mediatrix et reconciliatrix est nostra. 

Sub Mariae confugio  praesidium, et Estheris devol-
vor pedibus, ut Maria apud Christum, idest: Unetum 
Domini Augustissimum Leopoldum Regem nostrum et 
Ester apud Asverum pium Caesarem in tempore oppor-
tuno afflictis  conciliet, Transylvaniae Catholicis gratiam 
et protectionem obtineat. 



Acta Pricrum $11 usírissimorum  auondam 
± 

Magnatum  Cathoiicorum  cum aliis in 
Sransylvania  Sieligionibus. 

Item instantiae diversae ad Imperatoriam Regiamque 
Majestatem, nec non propositiones variae ad Religiones 

coeteras datae, explicationes diversae etc. etc. 

Memóriáié  Humillimum 
Nomine  Staius  Catholici  Transylvanici. 

1-no. Humillime petimus Reverendissimi ac Illnstris-
simi Domini Episcopi reditum iu Transylvaniam, partim 
quia hoc glória Dei, et aequitas exigit, cum aliae Sectae om-
nes suum habeant Episcopum, partim quia id Suae Sacratis-
simae Majestatis Clementissimum diploma exigit, in quo 
sic sonant verba: Agemus, ut catholicae réligioni de 
idoneo Vicario Apostolico, qui omnia Episcopalia, quae 
muneris et juris ordinarii sunt, administrare rite possit, 
prospiciatur. 

2-o Suppliciter flagitamus  Diploma a sua sacra-
tissima Majestate pro Unione Graecorum et Valachorum 
in Transylvania existentium, qui quidem alia non pe-
tunt, quam ut Sua Sacratissima Majestas dignetur Sa-
cerdotes, et ritus Graeci Monachos, eonindem Privile-
giorum et jurium participes facere,  quibus iam gaudent 
non solum Sacerdotes Romano-catholici, sed etiam Lu-
therani, Ariani et calviniani Ministri. 

3-o cum plurima templa et Monasteria exstent rui-
nata, petimus facultatem  ea restaurandi, cum jure pri-
stino, hocest: Secundum Diploma, ubi habetur: Liberum 
denique catholicis juxta ipsorum et Statuum reliquis Re-
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ligionibus addictorum declarationem erit in Residentiae 
suae locis, ac civitatibus Ecclesias, et exercitia sine vitio 
éxercitiorum aliis Religionibus addictorum stabilire. 

4-o. In oppido Maros-Vásárhely ab antiquo erat Sa-
cellum elegáns et capax, in Domo cujusdam civis catho-
lici ; jam vero jure divisionali pars illa domus, aute duos 
annos circiter data calvinistae, ut Sacellum catholicis 
adimi posset, quod et fecerunt,  nam altare et reliqua, 
quae ad ritum spectabant catholicum, ejecerunt, unde 
coguntur jam catholici etiam tempore Comitiorum Regni 
incommodissime in domo privata divina peragere. 

Et tamen volentes Catholici in oppido Thorda unum 
sacellum desolatum restaurare, prohibiti sunt a Secta 
riis, contra superius citátum articulum edita pairte prima, 
titulo primo, cum tamen calvinistae in eodem oppido 
habeant duo templa, Ariani tertium. 

5-o Erat in ditione Sárpatakiensi Sacellum perve-
tustum, ad quod catholici quotaunis infra  octavam Theo-
phoriae cum processione ire solebant, quod ante quatuor 
circiter annos Domina Felékiana (quod nullus Principum 
Acatholicorum, nec ipsius ínaritus, etsi infensissimus 
religionis catholicae hostis attentavit) funditus  everti 
curavit. Oramus igitur mandatum, quopraefata  Domina 
jubeatur reaedificare  idem Sacellum. Hoc facto  Domina 
praefata,  gravem animadversionem incurrit, ut habetur 
parte 2-da titulo 8-o articulo primo ; violavit in hoc 
facto  Domina Felekiana punctum tertium in instructione 
Grubernatoris appositum. 

6-o Plurima etiam nune exstant- apparramenta apud 
calvinistas. luteranos et arianos, nimirum: ealices, ca-
sulae, monstrantiae etc. petimus ea nobis restitui; nec 
hoc est contra diploma; nullibi enim legitur, quod ista 
Sua Majestas illis contulisset, non in contra jura Regni, 

IGYHÁZTÖBTÉNELMI ADATOK. II. 4 
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imo potius juxta jura. quae dicunt: „date cuique, quod 
suum est." 

7-mo. Humillime etiam instamus, ut articuhis pri-
mus, partis primae, titulo 2-do de non admittenda So-
cietate et capite mulctaudis ejusdem fautoribus,  uti et 
articulus 2-dus ibidem speeifieatus  abrogetur. Alias, si 
res invertantur, (quod Deus avertat) catholici omnes aut 
exilio, aut morte plectentur juxta hos articulos. Hoc 
autem fieri  potest per interpositiouem auctoritatis Cae-
sareo Regiae. 

8-va. Gravissime id sentimus, quod ad publica ho-
spitalia pauperes catholici non recipiantur. Rogamus 
igitur Suam Sacratissimam Majestatem, dignetur etiam 
de hoc decretum dare, nec hoc est contra diploma, aut 
jus aliarum religionum, imo id exigit unió inter reli-
giones, saepius renovataet confirmata. 

9-no. Dum ante ,aliquot annos Status Catholicus 
juxta benignissimum Sacratissimae Suaé Majestatis di-
ploma cum tribus statibus Arianis, Lutherauis et Calvi-
nistis Conventionem inivisset, promiserunt tres Status 
Statui catholico 15 millia florenorum,  ad restaranda 
templa et scolas, praesertim Albae-Juliae teinplum Ba-
thorianum, et quia post in rescripto Suae Majestatis non 
fűit  mentio illius pécuniae, tres Status, et si saepius 
requisiti tuerint, jam pendere recusant, ad cujus exe-
cutionem necessarium Suae Majestatis impérium. 

10-mo. Quoniam decimae in civitatibus Praedi-
cantibus acatholicis itribuantur, desideramus, ut cum 
nostris Sacerdotibus1 dividantur, iique aequaliter fiant 
participes decimarum, ac etiam aliarum religionum Pa-
stores. 

11-mo. Humillime instamus apud Suam Sacratissi-
mam Majestatem pro decreto, ut pupilli Domiuorum ac 
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Dominarum Cathoiicorum tradantur reverendis Patribus 
aut Claudiopolitanis, aut Albensibus (praesertim Dmini 
Gryerőfy  filii)  ad educandum in fide  pariter, pietate ac 
literis, et quidem decretum fiat  sub amissione bonorum, 
siquis contrarium attentare presumeret; sünt quippe 
multi Doininorum Cathoiicorum filii  et filiae,  jam apud 
Calvinistas, jam apud Arianos, filiae  vero Consangvineis 
Catholicis ad educandum tradantur. Haec enim erat 
praxis etiam tempore Principum acatholicorum. 

12-mo. Sua Sacratissima Majestas in rescripto anno 
1693 die 14 Április commisit Gubernio, ut satagat in 
Commutatione templorum, ut nimirum Ariani tradant 
Catholicis templum forense,  et catholici vicissim Ová-
riense tribuant arianis, sed sine ullo eífectu;  instamus 
proinde, ut nunc quoque (cum utrumque sit combustum) 
Sua Sacratissima Majestas suam auctoritatem interpo-
néne dignetur. 

1-mo Ante annum defuncto  Domino Alexio Bethlen 
ab acatholicis in officio  Praesidentis, substitutus Calvi-
nista, cum tamen juxta benignissimum Suae Majestatis 
rescriptum catholicus substitui debuerit, quamquam nec 
hoc legitime et valide fieri  potuerit, cum jus deligendi 
Praesidentem antea spectaverit ad Principes, non ad 
Status Regni, quanto magis jam ad Suam Sacratissimam 
Majestatem? et quidem de hoc clementissime jam re-
solvit Sua Majestas rescribendo: Non  possumus hunc 
confirmare.  Humillime rogamus igitur suam Majestatem 
ut etiam deinceps Suam gratiam non retrahat a nobis, 
sed catholicum ad hoc officium  promoveat. 

2-o In Urbibus, Civitatibus, et Oppidis, maximé 
Claudiopoli et Albae-Juliae nulli Cathoiicorum ad offi-
cia promoventur, sed soli acatholici, qui alias non sunt 
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coiiiparabiles cum catholicis. Imo nec in tribu opificum, 
ut sartorum, sutorum etc catholici ad primnria officia 
opitlcibus communia, ponuntur, maximé Claudiopoli et 
Albae-Juliae. Humillime igitur obsecramus Suam Majes-
tatem, ut de hoc decretum expedire dignetur, ut etiam 
catholici promoveantur. 

3-io. Humillime etiam petimus mandatum a Sua 
Majestate, ut omnes Domini, qui sunt in Gubernio, se 
subscribant, quando aliquid, seu ad aulam, seu alio ex-
pedietur, et si aliqui noluerint subscribere, ratio adscri-
batur, propter quam id noluerint; multa enim ab acatho-
licis expediuntur nomine Gubernii, cum tamen DD. 
Catholici, qui in Gubernio sunt, nihil de Similibus sciant. 
Patet id in electione et Confirmatione  duorum Episco-
porum YTalachorum. Hoc postulatum nostrum convenit 
cum numero, seu articulo 7-mo, qui annotatur in in-
structione Gubernatoris. 

4-o. Cum Regnum Transylvaniae tres Nationes nu-
meret, nimirum Comitatus seu Ungaros, Saxonicales 
Sedes, seu Saxones, Siculicales Sedes, seu Siculos, et 
quaevis natio suum habét sigillum, obsecramus, ut unum 
adminiiuuin apud catholicum reservetur, seu Comitatuum, 
seu Sedium siculicalium. Nam siquidem de facto  omnia 
tria Sigilla sint in manibus acatholi eorum, expediunt, 
quod volunt, nomine trium Nationum, sub tribus Sigillis 
et quidein saepe in praejudicium Ecclesiae catholicae, 
quod impedietur, si vei unicum sigillum sit apud catho-
licum ; sicut in nuperrimis comitiis fuitfactum,  cum enim 
sedes siculicales fuissent  congregatae, ut sua postulata 
conficerent  Statibus porrigenda, nulla fűit  mentio de 
Reverendissimo D. Episcopo. Et, postquam conventus 
dissolutus fuisset,  furtim  D. Gregorius Bethlen intrusit 
postulatum nomine Siculorum, de exturbando Episcopo, 
cum ille habeat apud se Sigillum Siculorum. 
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5-to. Dcmississime postulamus etiam mandatuni, 
tam ad Gubernium, quam ad Gubernatorem, ut clancu-
laria conventicula inhibeantur, et susurrationes. Xam in 
Comitiis Regni priusquam negotia ingrediantur, priua 
per quatuor dics et quinque dies per elaneularia con-
venticula et susurrationes definiunt.  Et cum quaestio 
Statibus praeponitur, primarius ex illis assurgit, et jam 
pridem clancularie deünitam Sententiam fert,  et illico 
Astedae adamant; ita, ut aliis, et si aliquid rectius 
decernere vellent, non audent, timent enim notam. Sic 
factum  in praenotatis Comitiis, in negotio D. Episcopi. 

6-0. Siquid Acatholici in Aula sollicitant, ut jam 
Cathoiicorum hostis Sámuel Biró Ariánus sollicitavit et 
obtinuit administrationem Tricesimarum, petatur infor-
matio a Dominis catholicis, qui sunt in Gubernio, et a 
Reverendis Patribus Viszkelety, et Baranyai, qui melius 
et personas et negotia Transylvanica norunt. 

7-mo. Ut Praedicantes, svve ii sint ariani, sive 
calvinistae, sive luterani, qui sales, decimas, et alios 
proventus praetendunt, producant Donátiones. Nam ali-
quae ecclesiae habent certum numerum lapidum salis 
ut certum numerum Sacrorum celebrent, atqui illi non 
celebrant Sacra, ergo nec Thesaurarius Suae Majestatis 
tenetur illis dare sales, aut alios proventus. 

8-0. Ut Sua Sacratissima Majestas fortiter  insistat 
illi rescripto, ut ad quodvis officium  trés proponantur 
candidati, ex quibus ad minimum unus sit catholicus 

9-no. Magna etiam hinc sequitur opressio Cathoii-
corum, quod etiam aptissimi negligantur, et ineptissimi 
ex Sectariis proponantur aulae, ut non pridem in 

Ariano factum,  ad intimum Consilium promoto, 
qui et bonis naturae, et bonis fortanae  caret. Bonis na-
turae, qui unam ordinariam propositionem nesciret resol-
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vere. Bonis fortunae,  qui vix habét viginti subditos; imo 
infamis  a vitae corruptione. Idem esto judicium de Paulo 
Szuki Ariano, qui ad Tabulam Regiara promotus. Quod eti-
am inmediate est contra clementissimum Suae Sacratissimae 
Majestatis rescriptum de anno 1693 die 14 Április, ubi sic 
mentem deciarat Sua Majestas: Ubi  vero ex Unitariis 
(Arianis,)  et Augustanae Confessioni  addictis,  tres idoneae 
personae rtperiri  nequirent, defectus  hic ex Catholicis,  et 
Reformatis  ad  Consilium  intimum aequt ac Tabulam  Re-
giamt observata inter ambas has religiones  in utroque Con-
silio aequatitate,  suppleatur.  Et certe non erat ante audi-
tum, ut aliqirs Ariánus ad haec officia  promotus fuisset, 
nisi sub Gubernio Suae Majestatis, et qui ante agoniza-
bant, jam rcsurguut. Idem practicatum cum Ludovico 
Naláczi calvinista, qui pro Supremo Comite Comitatus 
Hunyadiensis propositus; qui quam perniciosus fuerit 
hactenus dicto Comitatui, testantur plurimorum Nobilium 
querelaí, et lacrimíe. quam etiam fidelis  fuerit  Su® Ma-
jestati oslendit ejus rebellió temporeirruptionis Tökölia-
nae, ostendit conductio praedonum, qui fugitivos  ex clade 
veteraniana milites trucidarunt. Neglectus est autem D. 
Spectabilis Gábriel Jósika catholicus, qui et ab inte-
merata Suae Majestati contestata fide  laudatur, et a ser-
vitiis tum Sua* Majestati, tum Regno exhibitis celebris, 
verbo ad id munus sufFerendum,  et a naturse, et a fortu-
nae donis instructissimus, et aequitatis amantissimus, et a 
rapinis alienissimmus. 

Difficultatum  Explicatio, quaenimirum circa Liber-
tatém Religionis in puncto Diplomatis observatae sunt. 
Et a R. P. Stephano Csete Societatis JESU eotum 
Parocho Ecclesiae Romano Catholicae Claudiopolitanae 
diserte et clare coram Statu Catholico proposit» in huné 
modum sequentem: 
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Tenor  Diploma tis dati  a Sua Majestate  i6go 
Punctum Primum quo ad  Religionem. 

1. Iu Causa receptarum ibidem Religionum, Tem-
plomra, Scholarum Parochialium. §. 3. Aut Introductionis 
cujuscumque alterius Cleri etPersonarum Ecclesia-
sticarum. §. 4. quam ibi nunc extant, nihil alterabitur 
§. 5. Contradictionibus quibuscumque siye Sacri, sive 
profani  Ordinis nihil unquam in contrarium valentibus. 
§. 6. Ita tamen, ut catholici propriis sumptibus, adeoque 
citra omne aliarum religionum gravamen Claudiopoli 
in praesenti devotionis suae loco sibi Ecclesiam §. 7. 
Nec non Albae Juliae templum minus a Christophoro 
Bathoreo erectum, nunc desolatum reaed ifi  cent; §. 8. 
iidem Catholici ubique locorum, si pauci et peregrini, 
privátim, §. 9. si multi, tunc publici religionis 
sunt exercitii, et Condendarum Ecclesiarum jure gau-
deant §. 10 Atque ac aliae in Transylvania receptae 
religiones, §. 11. tali casu, ubinimirum in aliquo loco 
numero praevalent, gaudere consveverunt. 

Notae  ad  praedictum  punctum Religionis. 

§ 1. Reeeptae in Transylvania Religiones, ex eo 
dictae, quod jus et libertatem aequalem habeant, tum 
quoad exercitium religionis, tum quoad alia privilegia 
Statum Ecclcsiasticum concernentia, atque adeo pos-
sessio bonorum ad Ecclesiam quamlibet spectantium, 
quod aliae omnes religiones habent, excepta sola religione 
catliolica. Receptae autem Religiones sunt Catholica, Calví-
niana,Lutherana, et Unitariorum seu Arianorum, Religiones 
hae (excepta Catholica) omnes, ubique locorum possunt 
exercere suam religionem. Auxilio tamen militiae Suae 
Majestatis ubique locorum privátim exercitium fit  Catho-
iicorum, secus aríiculariter decisum in certis urbibus et 
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territoriis non lk ere catholicis; quod quia saepius id factum 
alias, propter animarum subsidium, violenter vei expulsi 
sunt Patres nostri, vei etiam ad jus Saeculare attracti. 
Ad has uniones lieligionis confirmandas,  Princeps Tran-
sylvaniae in clatione sua sólet jurare, et nobiles vicis-
sim Principi. 

§. 2. 3. et 4. Extra Siculiam (ubi frequentiora  sunt 
Catholica templa) extant Kolosmonostorini, extra urbem 
Claudiopolitanam, Albae Juliae extra Urbem et Udvar-
helyini Scholae usque ad Rethoricam*) inclusive, Clau-
diopoli in Urbe, Albae Julae extra urbem inclusive 
ad Syntaxim**), et Udvarhelyini sunt, praetereaque nul-
libi. Monasteria Franciscanorum duo, in Siculia unum, 
alterűm extra Siculiam. Postquam expulsi fuissent  Patres 
Soeiotatis JESU, et Episcopi, cum caeteris Religiosis, 
omnia Collegia, Monasteria, Fundi, Possessionesque 
Ecclesiasticae cessere in praedam Acatholicis, et de 
facto  possidentur. Expulsi autem sunt nullius convicti 
sceleris, sed odio religionis Catholicae, ut patet ex lit-
teris impressis Pricipum Transylvanorum, etiam acatho-
licorum. Permittitur hujus modi Ecclesiasticis et Religiosis 
(exceptis Jesuitis) residentia in quibusdam locis, sed 
cum maxima limitatione. Caeterum Episcopo Catholico 
et Jesuitis igni et aqua interdictum fűit  hactenus, et 
nunc vigore Diplomatis interdicitur. 

§. 5. Expulso ultimo episcopo catholico Pancratio 
Senyei, qui Pnncipem eo temporis Transylvaniae ob 
manifesta  erimina arguit. Item Stephanus Csiki epis-
copus Sermiciensis expulsus. Archidiaconus Albensis. 
In partesque has magnam Nobilitatis partém traxerat, 
nemo hactenus episcoporum ausus ingredi, misso etiam in 
captivitatem Turcicam Rmo Dno Episcopo Szentgyörgyi, 

#) Tehát 5 osztályból álló gymnasiumok. Sz. 3 osztályú. Se. 
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qui ibidem obiit. Injuriosam Episcopi Sennyei expulsumem 
animadvertens Regnuin, publieura innoccntiae, et illegiti-
mae expulsionis testimonium dedit, exstant literae. sed et 
expulsioni Patrum Societatis Jesu, tanquiin illegitimae 
proscriptioni con tradixerunt, et protestati f  t D. D. Catho-
lici in publicis Regni Comitiis Claudiopoli; w patet ex im-
pressis. Jus vero ligatum quam detestandum existimaverit 
Transylvania, patet ex literis, in quibus ne mentionem qui-
dem fieri  debere in hoc Regno Juris ligati et Contradictio-
nibus in contrarium non valentibus, sub anatliemate 
expunxit, cur itaque ejus modi juri ligato se se adstrin-
gat Status Catholicus, ut a se occupata nunquam re-
trahere, nec praetendere possit ? quod tenore Diplomatis 
statuitur.. 

§. 6. Catholici Templum Claudiopoli in Urbe nullum 
habént, occupata enim sunt ab acatholicis, videlicet summo 
templo in medio urbis ab Arianis, qui tunc potentissimi 
erant in Transylvania, abrepto, caeteris tribus a Cal-
vinistis occupatis, inter quae celebre est templum in 
piatea Lupi dicta quondam P. P. Jesuitarum, cui adjacet 
collegium ibidem Jesuitarum. Locus enim devotionis 
Cathoiicorum est in domo privata, per modum Capellae, 
in quam nec decima pars cathoiicorum ingredi potest, 
ac proinde sub dio divina audienda. In eodem autem 
loco permittitur, utpossint aedificare  templum, qui locus 
ob imminentes immediate muros Urbis ineptus est. Quod 
vero hactenus non fuerit  licitum aedificare  templum, ra-
tio est, cum enim nequc habitare PP. fuerit  licitum in 
Urbe, multo minus aedificare  templum permittebatur. In 
huné locum de facto  tota inilitia Suae Majestatis compin-
gitur ad audienda divina, ob locique angustias seandalo 
potius, quam aedificationi  est. 

§ 7. Devotionis locus Albae Juliae desertum est 
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templum, proximum parochiae Albensium, unde cum sum-
ma molestia extra urbem coguntur proficisci  ad Divina 
persolvenda. In arce vero celeberrimum canonicorum 
templum situatum est, quod ab acatholicis frequentatur, 
sed parum curatur. Templum hoc erexerat Joannes Hu-
nyadius,*) post victoriam ad Campum Panis (vulgo ke-
nyér mező) beneficiisque  ecclesiasticis auxit, quae om-
nia acatholici possident. 

§. 8. Diligenter adverte Lector, quid hic lateat. 
Moris est in Transylvania ad promovendam religioucm, 
vei maximé Calvini, cujuscunque enim religionis fu-
erint plures in Urbibus, vei in pagis, si templum est ibi, 
ejus fore,  quae pars est major numero. Quod ubi vident, 
non posse succedere Calvinistae, ex aliis pagis contra-
hunt colonos, uc sic pluralitate catholicos, vei arianos 
superent et templo gaudeant. Concessa itaque faculta-
te aedificandi  templa ubique locorum grandem nobis prae-
stitisse favorem  autumat ablegatus ad aulam Caesare-
am (sed non in hac Matéria, imo expresse prohibitus 
ne hoc turbulento tempore negotium hoc tractare vellet) 
Nicolaus Bethlen, sed in fine  puncti hujus totum favo-
rem absumpsit dicendo: condendarum ecclesiarum jure 
gaudeant etc. ubi nimirum in aliquo loco numero prae-
valent (Scilicet calvinistis vei arianis, vei luteranis) gau-
dere consveverunt, cum autem nullibi in Transylvania 
(extra Siculiam) catholici praevalent acatholicis numero, 
nullibi data facultas  acdificandi  templum, nisi Claudi-
opoli, reaedificandi  vero solmnmodo Albae Juliae, et 
hic sub Universali illa propositione, aeque ac aliae in 
Transylvania receptae religiones, idem significat:  Qucm-
admodum nullibi in Transylvania praevalent numero 

*) Non erexit, sed tantum beneíiciis anxit. et. foreitan  rretaiira-•it Sí. 
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catholici, sic ncque gaudeant privilegioaedificanditempli, 
vei in idem concidit: Sicut religio catholica non habét 
jus ubique, ita nec hic, nec alibi jus habitura est, ac 
proinde manebit, uti antea fuerat  constituta En favor 
Nicolai Bethlen! 

Ex hoc puncto super negotio religionis  facto  catholicae 
difficultates  subnascentes subsequentibus ptinctis declarantur. 

1.) Quo ad tractatum super negotio religionis diffi-
cultas nascitur, eo, quod ejusmodi officium  de vindi-
canda catholicae religionis libertate, autconsistentia cae-
terarum religionum, nerao ex Catholicis commiserit, mi-
nus 4 receptae religiones aut Status UniversalisTanysl-
vaniae, sed praecise missum Nicolaum Bethlen, ad Su-
am Majestatem, ut de submittendo auxilio contra hos-
tes eo tempore in Transylvania grassantes, ageret; pro-
inde tanquam privati commodi Studiosum, hac in parte 
Universos Status non recipere, si namque ejusmodi tra-
ctatibus opportunum tempus vidissent catholici, silentio 
premere negotium nunquam permisissent. 

2-do Praetendebatur libertás religionum receptarum 
a Nicolao Bethlen, quam Sua Majestas intactam reli-
quit; verum concessione Templi aedificandi  Claudiopoli, 
et Albae Juliae non libertás esset religionis, sed sum-
mum praejudicium libertatis; ex hoc enim non sequere-
tur, fore  liberam religionem catholicam, libertás enim, 
caeterarum religionum non in Consequentibus tantum, 
exempli gratia in aedificandis  imposterum templis, verum 
etiam in possessione possessorum intacta praetenditur, 
neque illis enim satis foret  posse aedificare  templa, nisi 
male occupata possideant et deinceps; ergo par ratio Ca-
tholicae libertatis, nempe ut olim jure possessa, et ab 
illis illegitime accepta rehabere possint, et possidere. 
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3-io Queruntur acatliolici de violata libertate reli-
gionis in Huugaria, eo quod non liceat male hactenus 
possessa possidere. Ergo et in Transylvania, imo mul-
to mogis juste queruntur catholici de violata religionis 
suae libertate, cum olim juste possessa, etviolenterac-
cepta, possidere nunc non liceat. 

4-o Hoc ipso quod in solam concessionem aedifi-
candi templum Claudiopoli, et Albae Juliae catholici 
licitum Usum male occupatorum conccderent, et sic 
omnem omnino repetendorum suorum Templorum juris-
dictionem transscriberent, et deponerent, quod mirum in 
modum laederet uniuscujusque libertatem, scilicet non 
possedeincepssemperinomniloco unicuiquesua repétere. 

5-o. Cum in religione catholica diversi sint ordi-
nes religiosi, per quos ad unum eundemque finem  ten-
dit ecclesia catholica, licet diversis mediis, certe liber-
tate carebit religio catholica, siquidem juxta suum te-
norem nequeat iis mediis uti, quibus in omnibus aliis reg-
nis utitur. Accedit: Aliae religionessecundum suam con-
svetudinem mediis, quibus volunt uti, utuntur, exempli 
gratia: episcopo, professoribus,  scholis. Valaehi quoque 
suum episcopum habent quorum religio est recepta, 
cur ergo religio catholica mediis a Sancta sede Apos-
tolica acceptis, approbatis, usitatis, spolietur in Tran-
sylvania ? 

6-o Argumentum ab Hungaria desumptum: Scilicet 
suam Majestatem dedissc facultatem  acatholicis acdifi-
candi templa idque cum certis limitibus, nullum est, ob 
violatam enim liegi suo picntissimo fidem  in certis civi-
tatibus occupata sunt templa, et facultas  eoncessa aedi-
ficandi,  in Transylvania vero, cum non propter crimen 
laesae májestatis, aut molitiones contra Principes Tran-
sylvaniae olim spoliati sunt templis Catholici, uti patet ex 
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impressis Principum Transylvaniae litteris, argumentum 
ab Hungaria desumptum nullum est; iino pro nobis stat 
ratio liaec: Templa, quae acatholici in Hungaria aedifi-
carunt propriis Sumptibus, restituta sunt a Sua Majesta-
te, ergo etiam Catholicis, quae olim illi aedificarunt, 
restituantur et sic stabit receptarum religionum libertás. 

7-o Cum Dni Catholici in privatis suis bonis extra 
űrben Claudiopolitanam, et Albam-Juliam commorentur, 
licebitne reaedifleare  ruinata in suis bonis templa? Te-
nore Diplomatis § 1, 2, et 3 non licebit; sunt enim 
extra urbem Claudiopolitanam et Albam-Juliam. Tamen 
licere deberet cum enim aliarum religionum Domini prout 
libuerit, sive superent numero aliarum religionum incolas, 
sive non, aedificare  possunt vei reaedificare,  certe ultra 
tenorem Diplomatis, facultas  exstruendi Templa eoncedi 
debet, ut libertás non intra murostantum, sed ubique ex-
tendatur. 

8-o. Templum illud, cui aedificando  conceditur fa-
cultas, debet aliquos habere proventus, sicuti et caete-
rarum religionum ecclesiae. Ecclesiae catholicae vetitum 
est articulis Regni, quidquam pio legato permitti debere 
cathoiicorum templis, aut gaudere hoc Privilegio. Ut 
quid igitur finis  conceditur, et média succiduntur ? Deinde 
aliarum religionum templis licet (non obstantibus Regni 
articulis universaliter omnibus ecclesiasticis vetantibus) 
possidere bonacur ergo liac libertate spoliantur templa 
cathoiicorum ? Quaeritur ergo: assignabuntur ne cccle-
siis aedificandis  Claudiopoli, et Albae-Juliae bona ? Ita 
fieri  debere persvadent aliarum religionum ecclesiae. Si 
ita; cur non propria cujusque ecclesiae catholicae bona 
restituantur, cur etiam jus ligatum ita extendendum sit 
in ecclesiaticis juribus, quod ita vetitum est in posses-
sione saecularium? Vide §. 5. 
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9-o Tota et unica ratio alicujus templi non resti tu-
endi est: nam bona, quae a Sanctissimis Hungáriáé 
Regibus teraplis catholicis assignata sunt, restitui debe-
rent, proinde non pro conservatione templorum ab aca-
tholicis decertatur (quae ipsi ruinata habent) sed con-
servationi bonorum studetur. 

10. Dicit aliquis: ipsi DD. Catholici aliqui non 
consentiunt receptioni templorum, sed potius aedificati-
oni novarum. Quod plus: Catholici Principes Transyl-
vaniae subscripserunt occupationi templorum ejectionique 
P. P. quorundam Claudiopoli et Albae-Juliae; cur ergo 
in hoc ultro faveant  acatholiei? Resp. D. D. Catholici, 
qui nunc contrariantur occupationi templorum, possident 
bona ecclesiastica, quibus ne spolientur, merito recep-
tioni contradicunt; ituros omnino iií contrariam senten-
tiam, sibona illis permitterentur, certissimum est. Ad 
alterum de Catholicis Principilus respondetur: metu 
eosdem fecisse,  et ut litterae de hoc loquuntur, metu 
perdendi Principatus fecisse  Cristophorum Bathorium 
adactum ad expulsionem PP. quos iterum, iterumque ad 
sedes suas, possessionesque, quae a Principe Stephano 
Bathorio (sincullius iujuria, de propriisque bonis, ut 
loquuntur litterae) assignatae erant in prima introdu-
ctioue P. P. revocati fuerunt.  Accedit, quod consensus 
de numquam recipiendis templis, non dependeat solum 
a Transylvanis, seu ecclesiasticis, seu a saecula-
ribus. Capita enim ecclesiasticorum etsaecularium, aqubus 
inmediate dependent et dependere debent, est Clerus 
Hungáriáé, quo iuconsulto in tam gravi negotio subscri-
bere non de bent, neque possunt. Proinde dato non concesso: 
subscripturos Transylvanos terminis illis § 5-o contentis : 
Contradictionibus  quibuscunque sive sacriy sive prophani 
ordmis  nihil in contrarium vaUntikus}  certe nisi 
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Clerus Hungáriáé (quem agnoscimus primum in hoc ne-
gotio) subscripsérit, irritain esse Transvlvanorum sub-
scriptionem. Illi ergo primum requirendi, quorum audi-
ta sententia facile  et nos inhanc sententiam ituros. 

11-o Si tota Religionis catholicae libertás intra li-
mites aediíicandi templa coucludetur, anne deinceps in 
foro  Saeculari aeque judicabuntur Sacerdotes catholici ? 
Anne inquisitiones a saecularibus factas  patientur? An-
ne juvenes catholici proficisci  in regiones externas studii 
causa prohibebuutur ? hac enim in concessione aedifi-
candi templa vix indusa sustinebuntur, quo mirum in 
modum laederetur libertás religionis catholicae. 

12-o Coronae Hungáriáé submisit se Transylvania, 
cur ergo privilegiis cleri Hungáriáé non liceat uti clero 
et Statui Catholico in Transylvania? Sub corona certe 
Hungáriáé Statui Catholico non est praecisum filum  sua 
rehabendi. Imo certae religionis personae ultra solitum 
alias privilegiis uti permisae sunt in coronatione Seremis-
simi Regis Josephi. 

13-o, Praescríptio in usu templorum occupatorum 
alias praetendilur ab adversariis, sed praescríptio in ec-
clesiae rebus, vei maximé ubi solemnis protestatio prae-
cessit, parum vei nihil juvat. 

14-o. Ex odio religionis catholicae occupata, vas-
tataque sunt Templa, Collegia. Parochiae religionis 
catholicae, ut testantur litterae Principis Rákóczy, tum 
gubernantis Transylvaniam. Ipsine ergo catholici pro-
priae religionis sint ultores, ut consentiant nunquam 
rehabitioni templorum, ratamque habeant causam for-
malem occupatorum templorum? An non juste objici 
posset catholicis illud : „Filii matris meaé pugnaverant 
contra meu, maximé ubi et hostes religionis catholicae 
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testimoniuui illegitimae occupationis templorum dedere ? 
Hac de re vide testimonium Piincipis Rákóczy!*) 

15-o. Ejusmodi violentis occupationibus, nunquam re-
habitionibus, expulsionibus P. P. solemniter nomine suo, suo-
rumque omnium successorum Parentes nostri protestati sunt 
neque ausi sunt subscribere ejusmodi postulatis acatholico-
rum (ut patet ex protestatione Claudiopoli in Templo ariano-
rum facta  praesente R. P. Vice-Provinciali Argenta) qua 
ergo ratione nos audeamus tam injurii esse Parentibus 
nostris, Praedecessoribus maximé affulgentibus  victrici-
bus Armis Suae Majestatis, et in Regno hoc trium-
phantibus. 

16-o Tenor Diplomatis confirmat  approbatas etar-
ticulos Regni Transylvaniae. Si in saecularibus idcon 
ceditur, cur non in spiritualibus Quandoquidem major 
libertás fuerit  religionis catholicae exindulto Regni pro-
prioris praestat in priori esse manere Religlonem Ca-
tholicam et ut ait Diploma* (nihil alterabitur) quam li-
bertatém priorem vinculari. 

Ex his Concluditur sine ullius Religionis praejudirio 
vei laesione libertatis: 

1-mo-. Catholicis restitui debere omnia templaia prae-
decessoribus catholicis aedificata. 

2-o, Juxta tenorem Diplomatis, ut possint aedifica-
re templa ubique locorum, sicuti et aliae Religiones ae-
dificare  possunt. 

3-o Si primum difficile  admodum esset, ubi plura 
sunt acatholicorum templa a catholicis aedificata  quon-
dam, liceat unum alterumve rehabere. 

4-o Personae, quas eadem collegia concernere de-
prehendentur, liceat suas possessione inhabilare, redire 

#) Lásd az ffErd.  egyháztörténelmi adatok" 1. köt. 238. lapját. Sz. 
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et statiouem figere,  quam praedecessores Transsylvaniae 
Prineipes permiseruut. 

Postulata  D. D. Cathoiicorum  in Comitiis  Fogara  siensi-
6us, anno i6gl% 

1-mo Episcopus Transylvaniae liabeat suam resi-
dentiam in Transylvania, ubi olim residebat, sicut ali-
arum religionum, utpote Calvinistarum, et Lutheranorum 
Aríanorum et Valaehorum, qui tamen non sunt recepti 
in Regno Transylvaniae. Itein Episcopus cathoiicorum 
habeat bona sua; et proventus, sicuti et aliorum episcopi. 

2-o. Catholici tot collegia liabeant, academias pa-
riter et Scholas, quot illi; liabeant et proventus, sicut 
et illi habent. 

3-io. Ubi sunt plura templa iu civitatibus oppidis-
que aequalis fiat  divisio; ubi non sunt, aedificentur, 
ubi vero ruinata sunt templa quondam Cathoiicorum, 
reaedificare  possimus, ubique locorum. 

4-o. Ecclesiae Nostrae par beneficium  liabeant, si-
cuti et sacerdotes catholici, quemadmodum illi habent 
ubique. 

5-o. Habeant aequalem libertatem, tum in Eccle-
siasticis rebus, tum in politia saeculari Dni catholici. 

6-o. Catholici Dni promoveantur aeque ad primos 
hononxm gradus et officia  in Regno Transylvaniae con-
ferri  solita, Claudiopoli, Albae-Juliae, Coronae, Seges-
várini, Bisztricii et in caeteris civitatibus. In Siculia 
Capitanei, Judices Regii,- in Comitatibus ex Supremis 
Comitibus sit unus Catholicus, 

7-o Gubernátor, Cancellarius Regni sit Catholicus. 
8-o. Quamvis in Diplomate excludantur certi re-

ligiosorum ordines, humillime tamen rogant catholici 
Suam Majéstatem, ut omnes Religiosorum ordines, qui-

GGYHÁZTÖETÉNELMI ADATOK. 11, & 
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ingredi volunt, permittantur, maximé vero ii Religiosi, 
quibus juxta vocationem Suam incumbit juventutis edu-
eatio in litteris, et pietate. 

Sacratissima  Caesarea Regiaque Majestas  ! 
Domine Domine, nohis Clementissime,  Benignissimel 

Profundissima  cum humilitate Majestati Vestrae Sac-
ratissimae exposuimus ex parte Status nostri Catholici 
nobis invitis, et minimé consentientibus, imo sine Suf-
fragiis  pro Secretario et Referendario  Inclytae Cancella-
riae Aulico-Transylvanicae perillustrem Dominum liene-
dictum Henter Viennam expeditum fuisse  infelici  pene, 
uti experti sumus, eventu, ejusiucapacitatem non minimo 
Acatholicorum commodo, nostrorum autem incommodo 
sat superabund que hactenus sensisse. 

Cum autem, Clementissime Imperátor! ad mentem 
Legum Patriarum catholieam religionem, eadem libertate 
et jure, quo alias tres in Transylvania religiones re-
ceptas uti posse et debere manifeste  constaret, teste 
autem experientia ex parte Dominorum acatholicorum, 
reformatorum  utpote et unitariorum actuali officio  fun-
gentes fratres  e gremio eorundem et ab iisdem (accedente 
solum Excelsi Majestatis Vestrae Sacratissimae Gubernii 
llegii repraesentatione et commendatione clectos esse 
comperiamus: nos quoque praeprimis servitio Mattis 
Yrae Sacratissimae tanquam bono publico, (quod privatae 
utilitati merito praeponimus, et nos usquead effusionem 
sangvinis homagiali devotione dbligatos esse agnoscimus) 
consulere, demum tam religionis nostrae pia negotia in 
meliorem formám  redigere, (queis redactis ut eo pros-
perius regis et religionis emolumento procedere quirent) 
quam ejus inveteratam libertatem salvam etincolumem 
oonservare satagentes, communicatis desuper consiliis 
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unaiiimi voto et consensu in locum praefati  D. Henter 
fratrem  nostrum dilectum Perillustrem D. Joannem 
Fiáth verum patriotam, eapax et idoneum subjectum, 
rerumque tam legaliura, quam politiearum peritum Aulae-
que Majestatis Vestrae Sacratissimae bene notum ex 
benignissima Majestatis Vestrae Sacratissimae annuencia 
et confirmatione,  substitui summo cum defideriu  anhelamus. 

Humillime Majestatis Vestrae Sacratissimae suppli-
cantes demonstrando memoratum D. Henter jam-jam 
senio confectum  visuque pene dcstitutum servitiis Ma-
íestatis Vestrae insufficientem,  et in conferentiis  compa-
rere minus idoneum, denique domi suaeremauere auhe-
lantem, juxta nostrum et ejus desiderium, humillimam-
que remonstrationem officio  sui Secretariatus absolvere, 
in ejusque locum praementionatum D. Joannem Fiáth 
recipere clementissime dignetur. Ut quemadmodum 
aliae religiones (excepta Luterana, quae una nobiscum 
humillime instat) ex suorum gremio delegerunt, ita nobis 
quoque nostrae religionis libertate et jure utendi, fruendi 
spes ne praescindatur, et intercludatur. Quam Majestatis 
Vestrae Sacratissimae gratiam dum humillimis Servitiis 
demereri adnitemur, Eidem totique Augustissimae Domui 
felix,  et Longaevum Impérium adprecando permanemus. 

Status  Regni Transylvaniae  Catholicus. 

Postulata Ecclesiae Romano-Catholicae in Comitiis 
Fogarasiensibus Anno 1691. nunc verőin Cibiniensibus 
inclytis Regni Transylvaniae Statibus praesentanda. 

Ut Episcopum Suum liabere possint, sicut et aliae 
religiones tam receptae, quam etiam non receptae habere 
consveverunt. 

Habeant sua collegia, scliolas, et academias, aeque 
ut aliae religiones. Personae ecclesiae romano-catholicae 

5* 
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liabeant libertatem ecclesiasticam, et provcntus, sicut 
caeterae. 

Fiat acquali8 libertás personarum tam ecclesiasti-
carum quam politicarum sine ullo respectu, et circum-
scriptione numerorum. 

In civitatibus, et aliis in locis, ubi plura templa 
aedificata  cxstant, fiat  aequalis eorum divisio, vei certe 
unum ex illis restituatur catholicis, ubi vero non sunt, 
liceat aedificare. 

Omnibus Religiosis Ordinibus, qui antea in Tran-
sylvania fuerant,  quicumque ingredi voluerint, intrare 
liceat. 

* 

Replica Statuum ad Praemissa DD. Fratrum no-
strorum Romano-Catholicorum puncta: 

Mivel hogy a Statusoknak eö kigyelmeknek na-
gyobb része az Diáki nyelvet nem elégségesen érti, az 
eő kigyelmetek postulatumi pedig Diákul, és igen Ge-
neralibus Terminis vannak feltéve,  kívánjuk atyafiúi 
szeretetfel,  hogy eő kigyelmetek ezen postulatumokat 
magyarul, és minden Circumstantiákra s particularitá-
sokra nézve elégséges magyarázattal adják be, hogy 
azokból az eő kiglmek elméjét voltaképen megérthessük. 
Cibinii in Congregatione dictorum Statuum die 22-a 
Mártii Anno 1692. 

Per Mgr.  Petrum Alvinczi. 

Az Romano Catholikus  Atyafiak  ö kiglmek  Punctumára 
való választételek  az három Religion lévb Rendeknek. 

Az mely részit az Diploma két első Articulusainak 
Catholicus Atyánkfiai,  eő kiglmek neheztelik, és elbon-
tani akarják, ezek: 



69 

In primo Articulo: In causa introductionis cujuscumque 
alterius Cleri et personarum Ecclesiasticarum, quamibi 
nunc extant, nihil alterabitur, Contradictionibus quibus-
vis, sive sacri, sive profani  Ordinis. nihil unquam in 
Contrarium valentibus. 

Hogyha ez az Diplomában ott nem lészen, az más 
három Recepta Religiónak egy óráig való Securitása 
sem lészen. 

In Secuudo Articulo ezék: Etiam si aliquando ad 
aliquam Ecclesiam, Conventum velCapitulumpertinuerit, 
ita ut nemo omnino hac occupatione*) in suis bonis nec 
per nos, nec per quemcunque sacri aut profani  Ordinis 
virum impetendo ac actionando turbetur. 

Hogyha ezek a Szók az Diplomából tolláltatnak, 
senki Erdélyben jószágairól, sőt magok ő kiglmek is 
Securitásban nem lesznek, és békesség, csendesség Er-
délyben sohasem lészen. 

Mivel azért ezek sunt ipsi augulares lapides pacis 
et tranquillitatis Transylvaniae, et ipsa anima Diplo-
matis, ezek mellől mi el nem állhatunk semmiképen, 
salva conscientia, et libertate ac pace. 

Hanem eő ki egy elmek minden mostan Erdélyben 
nem lévő, és eddig is nem recipiált Clerusnak, nevezet 
szerint a Jezsuitái Societasnak, és az uri Püspöknek 
introductiojáról való kívánságokat, propter publicam, 
aéque ipsorum ac nostram pacem, ac tranquillitatem 
tegyék le, mert mi arra soha sem megyünk, melynek 
ratioi mivel számtalanok, semmi szükségh papírosat, időt 
tölteni vele. 

Hanem ezeken külésa Diplomának rontása nélkül, 
ha mit ő kgyelmek avvagy Vicariusok állapottya, avvagy 

*) A Diplomában h a c o c c a s i o n e á l l és szól a reformatio  al-
kalmával elkobzott kath. javakról. Sz. 
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az Diploma szerént cédáit Kolozsvárat csinálandó, és az 
Fejérvári puszta Templom építésinek, Scholájoknak, Pá-
tereknek táplálásának alkalmataságában tőlünk kivánnak 
minden Atyafi  szeretettel kívánunk ő kigyelmeknek ked-
veskedni, csak declárálják az ilyen szinti kivánságakat. 

Cibinii 29 Mártii Anno 1692. 

Az három Religion hVo  Rendeknek  tett  resolutiojak  az 
Catholikus  Atyafiaknak  S kigyelmeknek  felküldött  válaszokra. 

31. Mártii  i6g2. 

Az kigyelmetek választételéből láttyuk, hogy az 
mi Resolutionkat kigyelmtek egészben Cathegorice, és 
ultimarie lett válasznak tartja, de mi ugy látjuk, hogy 
nem mindenben lett eő kiglmeteknek ultimarie válaszszak. 

Igaz dolog, hogy a Jezsuiták, és Uri papok be-
jövetele iránt, és a Diploma megsértését az mi illeti, az 
iránt ultimarie választ tettünk. De azon kivttl való ki-
gyelmetek megbántodásit, melyeket ennek előtte, és 
ezen Gyíilés alatt iskülemb, külemb időben, kigyelmtek 
panasziból és discursusiból értettünk; és noha láttyuk, 
hogy mostani választételiben kigyelmtek azt, az mi szom-
bati válasz tétel ünk kimutatott Atyafiságos  egyességnek 
útját nyomni, és sokszor emiitett kivánságit is feltenni 
nem akarta: mindazonáltal mi az iránt is, ami Atyafi-
ságos készségünket kigyelmetekhez meg akarván mutatni, 
az ide alább specifiált  oblatioinkat az eő Felsége Dip-
lomájában specificált  punctumok meg sértésé nélkül ki-
gylmcteknek leküldtük. 

1-mo Hogy az kigyelmetek Vicariusának minden 
kigyelmetek Religioját illető dolgokban, legyen hasonló 
auctorit^a, mint az több recepta Religiók Superintendensi-
nek vagyon, kinek-kinek az ő Regulájában, annál se több 
se kevesebb auctoritása, jövedelme, titulusa ne legyen 
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Religóján keze alatt való Ecclesiában. Es nem Episcopus 
nevezeti, hanem az mint a több recepta Religion valók-
nak, úgymint: Ecclesianum Romano-Catholicarum in 
Transylvania existentium Superintendens. Hogy ugy az 
négy recepta Religio levő Superintendesek épen egy 
aránsuak és egyenlők legyenek, külső világi dolgokban 
pediglen valamint ezek, ugy amaz is magát ne elegyítse. 

2-o. Az mi a kigyelmetek kívánságát illeti, a Ko-
lozsvári és Fejérvári Templomok iránt, kész templomot 
kigyelmetek ne kivánjan, mivel az akár melyik is ha 
lenne, más Rcligionak nagy megbántodása, és a diplo-
mának eversioja nélkül nem lehetne. Hanem az iránt 
is akarván az egyességre és atyafiságos  alkalomtól 
vigyázni, Kolozsvárt az Diploma tartása szerint, az ki-
gyelmetek mostani devotiojának hellyén építendő Tem-
plomot részünkről építeni segéljük, annak helyének 
küljebb terjedését magunk is procuráljuk illendőképpen, 
ugy az Fejérvári puszta templomnak is építésére confe-
rálni modo infra  scripto készek leszünk. 

3-o. A Scholák iránt volt kigyelmeteknek olyan pana-
sza, hogyRhetorikán felyül  nem tanítottak, azt soha Er-
délyben senki nem tilalmazta, nem is tilalmazza. Kigyel-
metek azért valaminemü tudományokat és valakik által 
akar, exceptis tantum Dnis Jesuitis, tanítson; Academiát 
pedig avagy egyik Religionak se legyen szabad csinálni, 
vagy ha kigyelmetek közt Academia erigáltatik, erigál-
tassék ott, az holEcclesiajok is nagyobb leszen, legyen 
szabad a többi religióknak is Academiát erigálni hasonló 
formában  hasonló Jussal és privilégiummal, valamicsodás 
az kigyelmeteké leszen, az Academia is pedig Jesuiták nél-
kül legyen, ha leszen, hogy igy is az Akadémiák vagy Scho-
lák iránt legyen aequalitas mind a négy Religiok között. 

4-o. Feljebb Specificalt  Templom építésére, és ki-
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gyelmetek Scholája tartására, az magunk Templomunk-
nak, Scholainknak jövedelmét, mivel igen kevesek és 
azok is ncmely privatus sztméllyek collatiojából, ésbe-
neficiumából  vannak, azt közre 11 om bocsáthatjuk ; hanem 
ezzel is Atyafii  szeretetünket akarván megmutatni, az 
felyebb  irt Templomok és Scholák szükségére az ma-
gunkéból conferállunk,  ő kigyelmeteknek semel pro 
semper fl.  20000, mely pénznek egyik részéből magunk 
eő kigyelmék számára kiváltjuk Monostort, és adjuk eö 
k'gyelmek Ecclesiajának, mindazáltal az ott való Re-
formata  Ecclesia meg ne háboritassék. Ezt penig adjuk 
cum hac declaratione, hogy kigyelmetek is minden Tem-
plomunkhoz, Scholánkhoz és azoknak proventusihoz való 
praetensioját Kolozsvárat, és Fejérvárat, másutt is akár 
hot in perpetuum tegye le és abban suceessivis tempo-
ribus az több Relig;okat meg ne háborgassa, se meg 
ne háborgattassa. 

5-o. Értettük kigyelmeteknek illyen panasszát, hogy 
az kiglmetekk p&pjai szollojekböl néhol Dézma adással 
terheltettek, ez iráut is a kiglmetek Papjai éllyeuek 
hasonló szabadsággal, mint az többi Religion levő Papok, 
és valami nemíí helyekből az más Religion levő Papok 
Dézma adással nem tartoznak, az kiglmetek Papja se 
adjon, hogy igy eziránt is mindenik Recepta Religion 
lévő Papoknak legyen egyenlő szabadsága. 

Mind ezeket Atyafiságos  szeretettel adjuk kigyel-
meteknek, melyek ugy itéljiik afc  kiglmtk Religiojának 
egész contentumával lehetnek, holott mind az eő Fel-
sége kegyelmes Diplomájában, mind ezekben a míí ügye-
kezetühkben annyi vagyon az kiglmtk Religiojának adva, 
hogy egyik recepta Religionak nincsen jobban, sőt ugy 
sincsen állapottja, kivált az kigyelmetek ez hazában 
való számának proportiojához képest. 
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Kérjük azért és kényszeritjük kigyelmtket az élŐ 
Istenre az mii Kegyelmes Urunk római Császár, és ko-
íonás királyunk, eő Felsége királyi szent szavával, és 
hütével, és annak acceptatioja, és azon fundáltatt  mii 
és kiglmctek Honiagiumunkal megerősített Diplomája az 
kigyelmetcktől tőlünk egy iránt megesküdt Unióra. 
Ennek az Hazának, és abban kigyelmtknek magának 
és maradékinak velünk együtt való békeségire és szere-
tetére, hogy ezeket reflektálván  és az Diplomában esett 
csorbát velünk együtt építse meg, és ne kívánja, ezt az 
hazát örökös gyiilölségben és veszedelemben ejteni. 

* 

Mivel az mi kegyelmes Urunk Felséges római 
Császár, és koronás királlyunk eő Felsége az mostan 
közünkben leküldött kegyelmes Diplomának harmadik 
punetumában reménységünk kivül ezt az Clausulat té-
tette : Cum autem ipsémet Status tam Ratione Religionis 
ete. Et inferius:  Et Catholici in pracfatis  1-rno et 2-do 
articulis gravatos se existiment: 

Azért, hogy mind mi, mind Romano-Catholicus 
Atyánkfiai  eő kiglmek ennek az fenforgó  dolognak egye-
nes utján járjunk, minthogy az eő Felsége kegyelmes 
Diplomájától semmiképen recedálni nem lehet, s nem 
is akarunk, szükséges, hogy eő kigelmek mutassák meg 
ezen első és második Articulusnak micsoda szavaiban, 
vagy terminusiban, érzik magok megbántódását 

Cibinii die 25 Mártii Anno 1692. 
Georgius Bánjfi 

Praesiclciis. 

Diqlomatis Caesareo — Regit Regno Transylvaniae  ele-
menter etargiti  Transumtum. 

Nos Leopoldus Divina favente  Clementia, Elcctus 
Romanorum Imperátor semper Augustus, ac Germaniae 
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Hungáriáé, Bohemiae Croatiae, Slavoniac etc. Rex, Ar-
chidux Austriae, Dux Burgundiáé, Brabantiae, Stiriae, 
Carinthiae, Carnioliae, Luxenburgi, ac Superioris ac in-
ferioris  Sylesiae, Vittenbergae, Techae, Princeps, Sve-
viae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Mora-
viae, Superioris et inferioris  Lusatiae, Comes Habspur-
gi, Friolis Terreti, Kiburgi et Goritiae, Landgravius 
Alsatiae, Dominus Marchiae Slavoniae, Portus Naonis 
et Sabinarura. 

Magnificis,  Egregiis, Strenuis, et Nobilibus, Pru-
dentibus ac Circumspectis Fidelibus sincere Nobis (lilcc-
tis Universis et Singulis Statibus Provinciáé Transyl-
vaniae et reliquis tam Eeclesiasticis, quam Secularibns, 
quorum interest gratiam nostram Caesaream Rcgiamque 
et omne bonum. Illis benigne perspeetis, quae Transylva-
niae Ablegatus Egregius Fidelis Dilectus Nicolaus de 
Bethlen uberrime exposuit, quidnam a Nobis quoad Con-
íirmationem Diplomatis die 28-a Junii 1686 exarati quo-
ad Religiones ubi locorum usitatas, quoad Patriae le-
ges et Consvetudines, quoad Privilegia. Dignitates et 
Officia,  quoad sublevanda portionum et hybernorum onera, 
quoad provintiam in pristinum florem  reintegrandam, 
aliave saluti publicae multum servientia, debita ergo Nos 
veneratione et fidelitate  efflagitet:  supremi nostri mune-
ris Regii, a quo — si Dominus excercituum adminicu-
letur — pro temporum vicissitudine felicia  scaturire 
solent inörementa, esse dignovimus charissimam hanc 
Transylvanam Regionem jam a saeculis inclyto nostro 
Hungáriáé Regno assertam magis magisque vei uti ani-
mam nostram amplecti, posthabitis enim aliis contra com-
munem Chrisliani nominis hostem destinatis belli opera-
tionibus, Ludovici Marchionis Badcnsis dilectionem ad 
sUteuUs iniquisiimi TJköly eidemque adhaerentium 



75 

rebellium, nee non Turcarum et Tartarorum incursiones, 
illuc cum exercitu expedivimus hac prima spe freti,  illum 
per quem Reges regnant et justa decernunt, in firmitu-
dine brachii sui justitiae causa armis nostris Caesareis 
et militiae Transylvanicae benedictione divina adfutu-
rum, ac secundos regiae intentionis successus largitu-
rum. Sacramentum fidel:tatis  jam, antea Nobis transmis-
sum nihil ambigendum, quin immortalitatis studiumnon 
minus totam pátriám, quam illos, qui sub regia nostra 
protectione, consilio et cura commissam habent provin-
ciáé administrationem, nunquam intermoiituram aliunde 
praestitam, et opere ipso in quibusvis emergentiis pro 
viribus comprobatam fidelitatcm  (quam ex aequo aesti-
mamus) ad posteros transmittere, eoque omni eonatu ge-
nerose adlaborare animabit, ne hostes Coronae Regio-
nem montibus circumseptam rapinis et praedis, igne et 
ferro  misccant, jam ab omni aevo in unam mentem co-
alitas nationes pessimis stratagematum technis, et irri-
tamentis dissipaudo graviori barbaris scrviendi jugo man-
cipent, genfemque  toti hactenus Christianitati antemu-
ralem evertant. 

Coníirmationem desiderati Diplomatis pro successi-
one Michaelis Apafy  in Principatum quod attinet, cum is, 
utpote adolescens quatuordecim annorum nec leges 
(quarum sanctam generosi Status ducunt observantiam) 
ante vigesimum aetatis annum ad régimén non sit adui-
tus, his a perfidia  Tököly turbatis temporibus neque in 
rem Transylvaniae. neque in Patriae votum vergere be-
nigne judicavimus, si quidquam ad memoratarum legum 
transgsessionem contingeret. Proinde minorennis in ti-
more Domini condignis apud Consiliarios Intiinos, qui 
commissam habent Provinciáé administrationem, virtuti-
bus in spem suecessionis usque ad annos pubertatis im-
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buendus; maturescentium in eo atque emicantium animi 
dotium specimina exspectanda, gratia deramn Cacsarea 
Regiaque in Patriae emolumcntum benignissime com-
pleetenda. Ne vero interea temporis universi Transyl-
vaniae Ordines suspcnsis animis haerendi, aut vei mi-
nimum praeter Paternam, Nostram intentionem ominan-
di ansam liabeant, de sequentíbus articulis Fideles Status 
et Ordines in Universum, eorumque posteros, quos in om-
ni erga Regiam Coronam Nostram fidelitate  praestitu-
ros confidimus,  sub verbo Regio et integerrima fide  du-
ximus esse assecurandos. 

1-o.Incausa ibidem Receptarum Religionum, Tem-
plorum, Scholarum, Parocliiarum, aut introductionis 
cujuscunque alterius Cleri et Personarum Ecclesiastica-
rum, quam ibi nunc exstant, nihil alterabitur, contra-
dictionibus quibuscunque sive Sacri, sive profaui  Or-
dinis nihil unquam in contrarium valentibus, ita tamen, 
ut Catholici propriis suis sumptibus, adeoque cUra omne 
gravamen aliarum religionum, Claudiopoli in praesenti 
devotisnis suae loco, sibi ecclesiam, nec non Albae Ju-
liae templum minus olim a Christophoro Bathorio erectum, 
nunc desolatum, reaedifieent,  iidemque Catholici ubique 
locorum, si pauci et peregrini sunt, privátim, si vero 
eorum multi, tunc publico religionis suae exercitio et 
condendarum ecclesiarum jure gaudeant, aeque ac aliae 
in Transylvania receptae religiones tali casu, ubi nirni-
rum in aliquo loco numero praevalent, gaudere cons-
veverunt. 

2-do. Coníirmamus fidelibus  Statibus omnes Hungá-
riáé Regum, similiter omnium a tempore separatae ab 
Hungaria Transylvaniae ejusdem Principum donationes, 
collationes, privilegia, armales, titulos, officia,  diguitates, 
decious et denique quaevis benefieia,  ac bona sive eui-
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eiimque ex receptis religionibus addictae Ecclesiae, Pa-
rocliiae vei Seholae tamen in Transylvania, quam in 
Partibus Hungáriáé, in Siculia et Debreczino praedietis 
faetss  et data. 

Etiam si aliquando ad aliquam Eeclesiam, Conven-
tum vei Capitulum pertinuérit, ita ut nemo hae occasione 
omnino in suis bonis, nec per nos, nec per quemcunque 
Sacri aut profani  Ordinis virum impetendo, aut actio-
nando turbetur, sed unus quisque ea, quae nunc habét 
et possidet. in posterum etiam teneat et possideat se-
cundum dictas Regum et Principum donationes, exceptis 
iis, siquorum Principum donationes ipsi per suas con-
stitutiones abuegassent. 

3-io Approbatas et compilatas Patriae illius Leges, 
decreta, Tripartitum Verböczii, expuncto tamen ibidem 
artieulo nono Decreti Andreae Regis, qui in ultima Po-
soniensi Diaeta abolitus fűit,  constitutiones, jus munici 
pale Xationis Saxonicae in vigore inviolabili permansu-
ra declaramus quidem, cum autem ipsimet Status tam 
ratione religionis, tam etiam Constitutionum Suarum ac 
Privilegiorum interse discrepent, et Catholici iupraefa-
tis l-o et 2-o aríiculis gravatos se existiment; Saxones vero 
privilegii8 suis antiquis, et eorum usui et consvetudini 
in artieulo 3-io magis cautum esse efflagitent,  e re ipso-
rum Statuum duximus, ut difficultatem  inter ipsos circa 
dictos tres articulos vertentes amicabili compositione et 
concordia sub gratificatione  nostra Caesareo — Regia 
complanare studeant, hac vero non succedente, auditis 
partibus, opinioneque Consiliariorum nostrorum Tran-
sylvaniae desuper intellecta reliquum nobis erit id de-
nique pro munere nostro Regio decernere, quod justum 
et aequum compertum fuerit. 

4-o Morém usitatum, utpote quemsupremae potes-
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tati 11011 derogare invenimus in Gubernii, Consilii inti-
mi, Comitiorum, Suffragiorum  politica ac libertate, in 
Tabulae Iudiciariíe Magistrorum, Protouotariorum et As-
sessorum, item et Inferiorum  Tribunalium autlioritate, in 
administrandae justitiae solito ordine et usu (omnia ta-
men in gravioribus recursu ad Regem) illaesa praecipi-
mus conservanda. In oeconomicis quoque quoadRegalia 
et Fiscalia praevia Fidelissimorum Statuum sincera in-
formatione,  eam habituri rationem et moduin, ut per Com-
missiones Camerales, aut alia via nemo nobilium civi-
um; aut Privatorum gravari possit aut debeat. 

5-o. In omnibus sive ad Politiam, sive ad justitiam 
vei oeconomiam administrandam necessariis officiis  ute-
mur indigenis Transylvanis, Hungaris nempe, Siculis 
et Saxonibus, nullo liabito religionis respectu, neque 
exterae nationis, aut quae nobiscum ab illis inter exte-
ras et iuliabiles dignoscuntur, ad honores et munera 
quotiescunque ea vacare eontigerit praevalebunt, salva 
tamen nostra cum illorum consensu ad recipiendum. vei 
non recipiendum in Matriculam commendatione. 

6-o. Bonis ob defectum  prolium aut notam infide-
litatis ad Fiscum Regium devolvendis bene meritos 
Transylvanos, Hungaros nempe, Siculos et Saxones in-
digenas, non attento religionum discrimine, propensi 
erimus dignari. Illa vero privatorum bona, quae armis 
nostris occupata sunt ab hostibus, antiquis possessori-
bus, aut eorum posteritati ex mera benignitate Regia 
restituantur. Ad quemfinem  alicui Tribunali in Tran-
sylvania, aut nostro Belli Duci, ut visis instrumentis, 
quod justum videbitur, decernat in hoc speciali casu 
ex commisione Regia benigne committemus. 

7-mo. Supremum Status Directorem nostrum, pris-
tinis temporibus Vajvodam dictum, vei ejus vices ge-
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rentcm, ex indigenarum Transylvaniae Nobilium serie, 
si alicujus i)ii receptae Religionis fuerit,  et fidelitate 
et meritis praepolleat, sumemus. Idem quoque de munere 
Generális militiae Transylvaniae, Cancellaríi supremi, 
Consiliariorum Intimorura, Comitum Supremorum, et 
Capitaneorum inter Siculos, Magistrorum, Protonotario-
rum aliisque dignitatibus antea solitis observabitur et 
haec 

8-vo. Cum tali modificatione  clementissime largi-
mur. ut Gubernátorig, Summi Militiae Transylvaniae 
Generális, Cancellarii Intimi Consiliariatus et Protono-
tariatus Candidatos, siquando similia munera resarcienda 
venerint, nobis ad Confirmandum  praesentet; ut tanto 
tranquillior diversarum nationum status persistat; peri-
culosae machinationes aut ambitiones exulent, atque 
omnium animis concordi dcsiderio salus publicia pro 
optimo Regiminis fine,  inquem colliment universi, hae-
reat radicata. — Quod autem ad illos officiales  attinet, 
nempe: Judices Regios inter Saxones et Siculos, Judí-
ces Nobilium, Vice - Comites in Comitatibus, Judices, 
Consules et similia officia  in Comitatibus et oppidis,quae 
per liberam Communitatum clectionem apud ipsos con-
stitui solent, in eadem etiam in posterum libertate et 
Consvetudine maneant, confirmatione  tamen pariter no-
stra sicut in praecedentibus in quolibet ex dictis casibus 
impetranda. 

9. Magnum inde salutis publicae incrementum re-
dundare posse clementer existimavinus, si in Cousilio 
intimo Duodecimvirali saltem tres sint Catholici, et in 
Tabula Judiciaria Duodecimvirali etiam tres Catholici, 
caetéris ex aliis Religionibus ipsorum recipiendis.Et quidem 
inter illos in Consilio Intimo etiam Judex Regius Cibi-
niensis juxta leges receptas ex natione Saxonica; inter 
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Magistros Protonotharios vere unus sit Catholicus; ex 
modernig tamen quilibet in suo officio  persistat. 

10. Annua Comitia ad negotia publica tractanda, 
justitiam administrandam, et propositiones llegias, siquse 
fuerint,  intelligendas necessaria, nec non terminorum 
octavalium celebrationem nostro Gubernatori, et intimo 
Cousiliopromulganda committimus, reservando nobis eorum 
omnium, quae sic geruntur, Regiam Confirmationem. 

11-mo. Supremo Status Directori Nostro sua sit 
authoritas. conditio et Prserogativa alias debita. Semper 
ille in Provincia pracsens iegibus patriis tam quoad Sacra, 
quam quoad profana  solenni juramento obstrictus sit. 
Congnia etiam stipendia illi in Singulis, de Consilio 
intimo, ac Tabula Judiciaria éx mediis Aerarii 
nostri Regii et Fiscabibus bénigne decernemus. Quod 
si utUitas publica, et diversarum ibi degentium Na-
tionum tranquillitas illum quotmnis mutare svaserit, 
liberrima Statuum adaliura quocitius eligendum fieri  po-
terunt suffragia  pro nostra ulterioré clementissima re-
solutioné transmittenda. 

12-mo. Tempore pacis (quod Deus pacis proximet) 
quinquagintamille Imperialium tributo, tempore autem 
Belli contra Hungáriám et Transylvaniam quadringenta 
millium florenorum  Rhenensium contributione, computatis 
etiam Naturalibus contenti erimus, repartitionis et exa-
ctionis forma  penes Fideles Status et Provinciáé officiales 
relicta, et ab iis sine partium studio ad justam propor-
tionem redigenda. Caetera, quae ultra praedictas sum-
más, vei belli, vei pacis tempore pro defensione  patriae 
requirentur, ainore Fidelium Statuum et universae ple-
bis sublevandae causa ex bonis ltegiis et Fiscaübus, nec 
non s^lis et reliquorum metallorum fodinis,  Tricesimis, 
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Decimae inter Saxones, Arendae Decimarum in Comita-
tibus aliisque nostris proventibus ablaturi. 

13-o. Dacias et alia apud ipsos inusitata exactio-
num genera introduci non curabimus. Vectigalia aut 
Tricesimas non augebimus. 

14-os. Sieuli genus hominum bellieosissimum, ab 
omni tributo ab omni Hybernorum, aut Aestivorum mo-
lestia, a Decimis et praestationibus ratione bonorum, quae 
cum onere insurgendi possident, velut hactenus ita im-
posterum sint poenitus exempti. E contra pro tuenda pat-
ria propriis impensis militarc obstricti permaneant, non 
tamen subintellectis Rusticis vei Jobbagionibus Siculis. 

15-o Liberum, sicuti sub Principibus fűit,  quaestum, 
sive Commercia rerum omnium concedimus, benigne vo-
lentes, ut et Nobilium Praerogativae ac Privilegia hoc 
in passu observentur. 

16-o Decimas etiam consveta hactenus apud ip-
sos Arenda redimi solitas Dominis Terrestribus relin-
quimus, arenda tamen Fisco reservata. 

17-o Magnis et non necessariis praesidiis 
ex militia indigena instituendis et ex nostro Aerario 
alendis Provinciám non onerabimus ; Generalem tamen 
et caput Germanum illi praeficiemus  qui reciprocam 
cum Gubernatore, Consilio Status, et Generáli Militiae 
Transylvaniae in omnibus negotiis bellicis Correspon-
dentiam habiturus, aliis ad praedictum Statum, aut Gu-
bernium pertinentibus se non ingeret. 

18.0 Tollimus a Saxonicae, et totius ubique mise-
rae plebis ccrvicibus per abusum inveteratam gravita-
tem viatorum cujusvis generis vei conditionis visitatio-
nem, equorum, ac omnis generis jumentorum angariati-
onem et quartiriorum, aliosque similes praesertim in 
dictam sáxonicam Nationem a viatoribus hactenus exer-
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citos abusus, Cleinentissime svadeudo, et jubendo, ut 
posta remissa prius ad Aulám nostram informatione  a 
Consilio status, diversoria vero pro benevole recipien-
d:s, justa peeunia et pretio alitandis itinerantibus a 
Dominis Terrestribus, et Civitatibus Constituantur. 

Nos itaque, qui Pientissimura Regii Muueris Nostri 
exeeutoris offíeium  universorum et singulorum fidelium 
etc. etc. 

Sequitur  iterata  rursus Instantia  humillima Status  Ca-
tholici  ad  Augustissimum Imperatorem  Leopoldum  L 
Postulata  et Gravamina Ecclesiae Romano-Catholicae. 

1-mo Quaudo quidem juxta Unionem quatuor re-
ceptarum Religionum a Sacratissima Caesarea Regia-
que Majestate diplomatice confirmatam  una sit religio 
Romano-CatlioJica, jure ac aequirate unionis ejusdem 
(lictante consonum est, ut quibus immunitatibus et Pri-
vilegiis aliarum trium reccptarum Religionum, scilicet. 
Reformatae,  Lutheranae, et Antitrinitariae Ministri, Scho-
larum Magistri, Scholae et Stúdiós: fruuntur,  iisdem im-
munitatibus et privilegiis Religionis Romano-Catholicae 
Ministris seu Sacerdotibus, Scholarum Magistris, Scho-
lis et Studio8Ís fruiliceat. 

2-o. In Approbatis Constitutionibus p. 1. tit l.Art. 
7. articulariter decisum habetur, ut in quibus locis una 
solum Ecclesia est, cujus Religionis ex quatuor Religio-
nibus receptis numerus major fuerit,  per Commissarios 
Deputatos eidem Religioni Ecclesia tradatur, cujus ma-
jor est numérus. Sunt autem loca, in quibus Religiq-
onis Romano-Catholicae numerus superat alias, nimi-
ruin in Sede Siculicali Udvarhely, Korond, Pálfalva, 
Szt. Demeter, in Comitatu Albensi Borbánd. Quare 
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juxta couteuta Articuli praecitati aequum est et dig-
num ut deputentur Commissarii, qui Articulum illum 
executioni maudent, ét Eeclesiam, Domos Parochiales 
pararaenta et libros, qui tempore violeutae et injustee 
occupationis eraut Religionis Romano-Catbolicae, resti-
tui faeiant. 

3-io. Clarum est aliarum Religionum Reeeptarum 
Ministros, ptaeter SaJaria Paroehiae suae ac alia bene-
ficia  in pccunia, et in natura, in salis Fodiuis aut ex 
communibus Regni Proventibus liabere jure Unionis, 
Religio quoque Roma no Catholica postulat, ut ejusdem 
Ministris Similia beneficia  (quibus personae Cousistori-
ales sustentari possint) Conferantur. 

4-o. Juxta Unionem nulla Religio reeepta in suo rfe-
gimine, et ministeriis. et usibus ordinariis aggravari de-
bet, summe autem Religio Romano-Catholica in Suo Re-
gimine, Ministerio aggravatur defectu  capituli. Quare 
Gravainen hoc tollatur et contra Unionem Religioni Ro-
mano-Catholicae injuste ablata ei restituantur. 

5-o In approbatis constitutionibus p. I. tit 1 art 
9. Articulariter Vicariorum et Archidiaconorum autho-
ritati committitur, ut sibi subditos populos juxta Cano-
nicas Sanctiones visitare valeant, hoc quoque in puncto 
Religio, Romano-Catholica maximé aggravatur, cum per 
Supremos officiales  locorum haec authoritas visitandi sit 
adempta; hinc Ecclesiarum ruinae, et desolalationes con-
sequuntur, et quod maximum scelera impunita iu populo 
exundarunt 

6-o In approbatis Constitutionibus p. 1 tit. 1. Art. 2. 
Articulariter cuique Religioni receptae juxta usum su-
um liberum exercitium attributum. Tollitur autem haec 
libertás Religionis Romano-Catbolicae, dum in quibus-
dam locis Devotio populi, et Processiones impediuntur. 
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et si fiuiit  etiam Processiones, ab Acatholicis turpissime 
eachiniii8 illuduntur populi, per quod populus simplex a 
sua devotione retrahitur. 

7 -mo In approbatis Constitutionibus severrisime ca-
vetur p. 1. tit. 5. art 4. ne cujuscunque Religionis Mi-
nister juribus alterius Religionis se immisceat, etiam sub 
praetextu Religionis mutandae. Hoc quoque in passu 
gravissime offenditur  Religio Romano Cathob'ca, dum 
aliqui litigare videntnr in foro  Ecclesiastico Religionis 
Romano-Catholicae in casibus praecipue matrimonialibus, 
et si non divortiantur, transeunt litigantes ad aliara Re-
ligionem, modo finem  suum assequi valeant, ubi passim 
contra omnia jura Religiones Romano-Catbolicae divor-
tiantur, etad aliavota transmissione concessa copulantur, 
et sic vinculum matrimonii indissolubile solvitur; ha-
bentur de boc plurima exempla. 

8-o In Regimine suo gravissime offenditur  Eccle-
sia Romauo-Catholica ratione Sigillorum et jurium D. 
D. Vicariorum et Archidiacouorum, multi enim aut no-
bilitatem suam praetendendo aut mera pertinacia et con-
tumelia ducti Sigillis non obediunt, et jura sacrae Se-
dis judiciariae contemnunt, consequenter gravissima sce-
lera impunita manent. 

Copia Epistolae  ab inclyto Statu  Catholico  Dno Corniti 
Quondam  Samueli  Káinoki  Vice-Cancellario  etc. Scriptae. 

Ajánljuk kigyelmednek kész szolgálatunkat. 
Apor István Uramnak irt kglmed levelét látván, 

csudáljuk irántunk való megütközését, minthogy nem 
emberrel annyira, mint Istennel s keresztény vallások-
kal vagyon dolgunk, bizonyos legyen abban, hogy az 
halál sem választ el feltett  dolgainktól, sőt Isten eleiben 
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is magunkkal akarjuk vinni keresztény igaz hitünk, s 
Anyaszentegyházunkhoz való tökéletességünket, Isten 
oltalmazzon, csak legkisebb czikellyibe, hogy változtunk 
volna feltett  dolgainkban. 

A mi azt nézi, hogy az adversariusok expeditiója 
Ország neve alatt mennek fel,  mi azt nem csudáljuk, 
mert mind az pecsétek, Cancellaria, Gubernium, az eő 
kezeken lévén, ugy Írhatják, a mint akarják. Secunda 
ratio: azt is tudja kiglmed, hogy mennyiszer tentál-
ták már azt, hogy a Catholicus Status nélkül is egészlen 
Országnak tarthassák magukat, kit noha in publico nem 
obtinealhattak, de in Secreto akarnak véghez vinni; 
rá is kell erre kiglmednek vigyázni; mert ha ezt eő 
Felsége nekik megengedi, sok rosz consequentiák kö-
vetkezhetnek ebből és másfelé  való irások is lehetnek, 
kiben eő Felsége a Catholikusokat okozhatná, ha mi 
idején nem tudósítanék eő Felségét, rá kell azért kigl-
mednek ezekré vigyázni, Ország neve alatt ne expediál-
tassék semmi, valamik az ország megegyezése nélkül 
vannak, mert tudja kglmed, az itt való abusust, major 
vox ponderat, eők penig minthogy többen vannak, min-
denkor ponderálnak és objiciálhatják, mint most is 
kigyelmednek objiciálták, etiam Catholici fuerunt  prae-
sentes, sed non consenserunt. Azért ezt igen kellurgeálni, 
sine Consensu Catholicorum, ne expediállyanak ország 
neve alatt. 

Valameddig az Regium Gubernium nem adaequaló-
dik s egyéb tisztek is in numero, addig semmi dolog jól 
nem foly;  mert ha a Guberniumban is, ha egyik Catho-
licus Ur jelen nincs is, csakugyan Regium Gubernium 
neve alatt folytatják  az expeditiókat, ezt azért igy kel-
lene folytatni,  in privatis negotiis Regni folytatná  az 
expeditiókat Gubernátor uram, in publicis vero az egész 
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Gubernium, és ha casu quo, valamely akadálya volna 
valamellyik Tanácsnak, annak is a többi a kik jelen 
lennének, censuráját vévén expediáltatnának. 

Hogy harmadszor, ha egy kis admonitiója lenne 
Gubernátor Uramnak az udvartól, hogy a Catholicuso-
kat jobbacskán tractálná, nagy jó volna, mert látván 
az Adversariusok az eö Nagysága hozzájok való alkal-
masztatását, annyira fel  ültek vele, csak az Isten tudja, 
kivált Bethlen Miklós uram ugy kezére vette a dolgo-
kat, csak hajókázik mind rajtunk, mind másokon. Ezt 
az három dolgot igen caute kell kigyelmednek jó kar-
ban hozni, Haller János uram dolgát nem tudhatjuk, 
hanem ha titkon irt volna valamit, de közöttünk inpu-
blico semmi megtántorodása nem volt, ha lehet kiglmd 
azon materiáról világosabban tudósitson. 

Hogy pedig Haller uram nem subscribált, oka, az 
eÖ kiglme egészségtelensége miatt nem jöhetett ide az 
mostani gyülekezetére az Uraknak, hanem Darlaczon 
vagyon, abban kglmed meg ne ütkezzék. 

Kiglmed igen szomorú hirét ma 29 láttuk, az Pá-
ternek irott leveléből, kin teljességesen ugy megütkez-
tüuk, soha ki nem irhattjuk, ugyanis, mi kellett Erdély 
veszedelmére alkalmatosabb dolog annál, hogy az Pá-
pisták kegyelmes Császárunk alatt annál is alább esvén, 
mint voltak, az ellenkezők akármely felé,  akár mi tit-
kos dolgokat kedvek szerint folytathassanak,  s mi lesz 
a vége, nem egyéb annál, hanem eörökös exstirpatiója 
a Catholicusoknak, mihelyt időt vehetnek magoknak; 
jobb azért nekünk semmit el nem vennünk, minthogy 
most bepókálozván szemeinket, ugyan csak mikor időt 
vehetnek, az ellenkezők levonják szemünkről, és a két 
szék között a földön  maradunk, már mind Politia, mind 
Religio igazgatás kezeken lévén, actum est de nobis, 
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ite missa est, igyjár a ki Pap után indul tanácsban. 
Lássa mind Cardinál, Érsek, Püspök, mit csinálnak, 
bizony galéros uramnak is felnyílik  a szemek nemso-
kára. Isten oltalma legyen kigyelmeddel. 

Erdélyi  Status  Catholicus. 

Az három Religion lévő  Rendeknek  az Catholicus  Atyafiak 
és kigyelmeknek  tolt  választételek.. 

Kigyelmetek most utolszor nékünk tött válaszából 
értjük, hogy Uri Püspöknek és egyéb itt benn eddig 
be nem vett szerzeteknek bebocsátása iránt categorice 
resolváltuk magunkat, azonban a Personák Circumscrip-
tióját nem is emlittyük. 

Hogy nem emlittyük, oka ez: hogy az most le-
hozott Diploma harmadik Punctumában kiglmetek in-
stántiájára tett eö Felsége annexuma nem comprehen-
dállya az iránt való megbántódását kiglmeteknek, arra 
nézve felelnünk  arra szükségesnek nem is Ítéltük. Mind 
az által, hogy ez iránt is mi az jó egyességre való 
készségünket megmutassuk, reá megyünk arra is, hogy 
ezen diplomának kilenczedik punctumára, melyben kgl-
metek magát circumseriptusnak tartya, éppen toláltas-
sék, megmaradván csak az egy Szebeni Királybírónak 
az Tanácsban lehetése, mely az Approbatában is benne 
vagyon. 

Ea conditione, hogy a harmadik articulusban és 
felemlített  kiglmetek instántiájára és az mü, sőt az egész 
Diploma nagy praejudiciumára eszünk és akaratunk 
ellen tétetett toldalék, és az nyolczadik puuctumnak az 
végében tett clausula: Confirmatione  tamen etc. mind-
azon punctumnak ax végeigh toláltassék. Es kigyelme-
tek Religioja iránt a tegnapi oblationkkal in perpetuum 
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contentus legyen, és igy a Diploma minden csorba és 
Scrupulus vagy naevus nélkül expediáltatván in Omni-
bus Articulis reliquis szentül megtartassék. 

Más  Replicája az Három  Religiónak  az Pápista Statushoz. 
Noha semmiképen nem tartoznánk azzal, hogy ke-

zünkben küldett Írásra olyan particularitásokra condes-
cendálnánk, melyből az mi ítéletünk szerént, csendes 
és Atyafiságos  Complanatiot nem remélhetünk; mind 
az által abban is meg akarván mutatnunk tökéletes 
szeretetünket (nem a végre, hogy már elküldeti hat 
punctumink mellől elállanánk, avagy azokat oly törvé-
vényes és disputaczióra czélozó terminusokra bocsáta-
nánk) mi az eö Felsége kezünkbe küldett Diplomájában 
feltaláltuk  az mi kívánságainkat és felküldettük. 

Ad 1-mum „Hogy minekünk is hasonló-
képpen Püspökünk lehessen" etc. feltaláltatik 
az eő Felsége Diplomájának első punctumában, az hol 
az iratik: In causa receptarum Religionum, Templorum, 
Scholarum, Parochiarum, aut introductionum cujuscun-
que alterius Cleri et Personarum Ecclesiasticarum, quae 
ibi nunc extant, nihil alterabitur. Az mi Püspökünk 
pedig Ecclesiastica Persona lévén, semmiképen nem 
excludalhatik. 

Ad 2-um. Ezen kívánságunk is az eö Felsége 
Diplomájának első punctumában inseraltatik. 

Ad 3-um. Ezt is az eö Felsége Diplomájának má-
sodik punctumában találjuk, az hol az vagyon: Etiam 
si aliquando ad aliquam Ecclesiam nec per Sacri, nec 
per Profani  Ordinis Virum impetendo aut actionando 
turbetur, holott az mi Confirmált  approbátánk az jus 
ligatumat tollálta, juxta approbatam Const. Parte 4. tit. 
20. Artieulo 1-mo. 
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Itt pedig egész jus ligatum alá esnék Ecclesi-
ánk, melynek még csak emiékeze ti t is tiltja azon 
Articulus. 

Ad 4-um. Mivel eő Felsége 3-dik Punctumában 
confirraáltatik,mind  az Approbata, mind az Compillata 
Constitutiok, az Approbatábau pedig lévén az Unió, 
mely sine omni Circumscriptione, numero Personarum 
respectuque religionis mind az 4 recepta religionak 
szabadságát megmutatja: Az eő Felsége Diplom. 3. Punctu-
mában az iratik, ut difficultates  ant ipsos circa dictos 
tres Articulos versatos amicabili competitum etc. 

Ad 5-um Az is világosan az eő Felsége Diplomá-
jának első punctumában fel  talál tátik, az hol az inse-
raltatik, ita tamen ut Catholici prius propriis Sumptibus 
ete. és igy mi ötödik punctumában effectualását  kívánjuk. 

Ad 6 um. Ez kívánságunk is az eő Felsége Diplo-
májának első punctumában comprehendáltatik, mely az 
szerint vagyon aut introductione cujuscunque alterius 
Cleri etc. 

t 
DISSERTATIO  STATUS  CATHOLICI  IN  TRAN-

SYLVANIA.  A. C. iyi2. 

Phariseis Christo dícenti: Quod ergo Deus 
conjunxit , homo non separet, instantiam obji-
cient ibus: Quid ergo M o i s e s m a n d a v i t 
dare libellum repudii et dimittere uxorem 
suam? ait illis: Quoniam Moises ad duritiam 
Cordis Vestr i permisit v o b i s d i m i t t e r e 
u x o r e s Ves tras ; ab i n i t i o autem non fűit 
s ic . Math. 19. Voluit itaque Dominus libellum repudii 
in Lege Moysis permissum cumque imposterűm fecit 
illicitum, et invalidum, indicavitque Deum non appro-
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bavisse, sed solummodo permisisse illum libellum repudii, 
sen Matrimonii rati et consummati separationem, et 
consequenter demonstravit, illud Moysis Decretum opor-
tuisse esse corrigibile, aut revocabile, quamvis per 
Moysem Divina Authoritate, donec nempe illueesceret Lex 
gratiae, permissum. 

Imperatores, Reges, Prineipesque Catholici, non 
dispari ex causa qualis est duritia cordis, permiserunt variis 
Nationibus variorum Postulatorum exercitia, qae tamen 
nullatenus pro approbatis a se, sed solummodo pro 
permissis haberi voluerunt. In exemplo: Carolus V. 
Imperátor permisit, concessitque, ac Privilegio con-
firmavit  exercitium Augustanae Confessionis  Anno 1530, 
non quod Angustana Confessio  sibi piaceret, aut ipsam 
laudaret, approbaretve, sed tempore gravis tunc belli 
quiete in Religionis negotiis opus haberet, unde minimé 
coneludi potest, irrevocabiliter concessum fuisse  Augus-
tanae Confessionis  éxercitium. Quod cum tanto fiat  Ca-
tholicae Religioni perniciosius. quanto ejus Privilégium 
diutiusper Caesarum Confirmationes.permittitur  exerceri; 
si Augustissimus Imperátor Carolus VI. Augustanam 
Confessionem,  sive alicubi, sive ubique vetandam cen-
seret, vetaretque, a Dei-Hominis (in Lege gratiae supra-
memoratum decretum Moysis a se permissum inhibentis) 
doctrinaet exemplo non abluderet, quiaab initionon fűit 
sic. Math. 19. 

Pari ratione in Transylvania licité et congrue ab 
Augu8tissimo Caesare Carolo VI. totus Ariánus Unita-
riorum Status (utpote ob invaliditatemBaptizmi paganus, 
ac etiam in S. S. Trinitatis et Christi Domini Deitatem 
blasphemus) potest etiam juxta Commune reliquorum 
Transylvaniae Statuum desiderium eliminari. Primuui 
enim emersit hic per Joannem Sigismundum, Joannsi 
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de Zapolya (qui primus Transylvaniam Turcis fecit  tri-
butariam) Filium Apostatam et Arianum, uam iste pri-
mus Deeretum edidit, ut pro recepto Religionum Tran-
sylvaniearum Statu haberentur Ariani, sicut Catholici, 
Luterani, Calvini, numerarenturque inposterum quatuor 
in Transylvania receptae Religiones. Hujus autem Decreti 
permissio, quamquam non solum Acatholicorum, sed et 
Cathoiicorum Principum, imo etiam Caesareo-Regia 
authoritate, ob continuationem bellorum, ac haereticorum 
Principum potentiam, confirmata  fuerit,  revocabilis 
tamen permanere debuit, quia ab initio non fűit  sic 
Mat. 19. 

Augustissimi, Leopoldus I. et Josephus I. Impera-
tores Principum Transylvaniae acatholicorum Privilegia, 
quamvis Statui Catholico adversa exerceri permiserunt, 
emanaveratque desuper etiam Diploma Caesareum, 
Viennae Austriae A. C. 1690 16. Octobris subscriptum 
idque in gravissima bellorum, Gallici et Turcici, tem-
pestate per technas haereticas (agente Viennae ablegato 
Nicolao De Bethlen Transylvaniae Cancellario Calvi-
nista) prope extortum. Cum autem Status Catholicus magis 
magisque sensim in Transylvania agravatus nunc ex-
treme gratia Caesarea egeat (quoniam illud Caesareum 
Diploma nonnisi in Catholicae Religionis ejusdemque 
inclyti Status perniciem ab Acatholicis explicatur atque 
usurpatur) necesse habét idem Status Catholicus ad Suam 
Sacratissimam Majestatem, Augustissimum Caesarem, 
Carolum VI. humillime recurrere, gravamina debita cum 
reverentia proferre,  quatenus praefati  Diplomatis puncta 
contraria Religioni ultra usurpari non permittantur, sed 
vei gratiosa interpretatione explicentur, vei propter 
acatholicos abusus immutentur, nisi aliud, praesenti 
rerum Statui accomodatius Diploma pro Transylvania 
Sua Sancratissima Majestas censeret esse substituendum. 
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Nempe ex priori parte pr imi P u n e t i Reli-
gionem concernentis in eo Diplomate Caesareo Lepoldi 
I-mi. Imp. Viennae Austriae A. 1690 16. oct. emanato 
hic adversus Catholicos erat Acatholicorum discursus. 
Verba Diplomatis in primo puncto ita sonant: „In causa 
receptarum ibidem Religionum, Templorum, Scholarum, 
Parochiarum, aut introductionis cujuscumque alterius 
Cleri, et personarum Ecclesiasticarum, quam ibi nunc 
extant, nihil alterabitur, contradictionibus quibuscunque 
sive sacri sive profani  Ordinis, nihil unquam in Contra-
rium valentibus." Ergo statui Catholico non licebit po-
pulum Valachicum Graeci Ritus Religioni Papistieae 
unire, quia adhuc tunc Valachi erant Schismatici; non 
fundare  missiones Religiosorum, non templa pro libitu 
erigere, ablatave récuperare, non ordinem Jesuitarum 
in proprio suo nigro vestitu pennittere, imo nec 
amplius in Transylvaniám, ut pote pridem hinc proscriptos, 
intromittere, non Academiam Claudiopoli instaurarc, nec 
Classes Scholarum, ubi hactenus non fuerant,  condere, 
non Parochias multiplicare, non Bona Ecclesiastica re-
petere, non Capitulum Canonicorum rehabere, non Con-
ventus Monachorum augere; non per officia  et dignitates 
Nobilitatem Catholicam exaltare etc. 

Confirmant  has et hujus modi erutas Consequentias 
Acathtolici Transylvani e secundo puncto praefati  Di-
plomatis, quod sic habét: „Confirmanus  fidelibus  Sta-
tibus omnes Hungáriáé Reguui, similiter omiiium a tem-
pore separatae ab Hungaria Transylvaniae, ejusdem Prin-
cipum Donationes, Collationes, Privilegia, Armales, Ti-
tulos, Officia,  Dignitates, Decimas, ac denique quaevis 
beneficia  ac bona, sive Privatis, sive Civitatibus, ac 
CommunitatibuS; et Ccetibus, sive cuicunque ex Recep 
tis Religionibus addictae Ecclesiae, parochiae, vei Scholae, 
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tam in Transylvania. quam in Partibus Huugariae, in 
Siculia et Debreezino praedictis facta  etdata; etiam si 
aliquando, ad aliquam Ecclesiam, Conventum vei Capi-
tulum pertinuerint, ita ut nemo omninohac occaasione in 
suis bonis nec per nos, nec per quemcunque Sacri aut 
Profani  Ordinis Virum impetendo, aut actionando tur-
betur; sed unus quisque ea, quae nunc babét et possidet, 
imposterum etiam teneat, et possideat, secundum dictas 
Regum vei Principum Donationes, exeeptisiis,quorum Prin-
cipum donationes ipsiper suas Constitutiunes abrogassent." 
Quid-quid igitur (concludunt Acatholici adversarii) adali-
quam Ecclesiam, Coriventum vei Capitulum Cathoiicorum 
pertinuerat, nemo restituere teneatur, et nemo per quem-
cunque virum sacri vei profani  Ordinis, imo nec per Nos, 
hoc est: per ipsammet Sacratissimae Majestatis, et Le-
gislatoris personam (quis nonn miretur ?) vei Aulám contra 
agere audeat. Ita fiet,  ut Status Catholicus in Transyl-
vania nunquam Suae Religionis robur valeat obtinere. 

Easdem supramemoratas contra Catholicum Statum 
consequentias protrudunt e tertio Diplomatis puncto 
Acatholici, cujus hic tenor est: „Approbatas et Compi-
latas Patriae illius Leges, Decreta, Tripartitum Verböczii 
(expuncto tamén ibidem Articulo nono Decreti Andreae 
Regis, qui in ultima Posoniensi Diaeta abolitus fűit) 
Constitutiones, jus municipale Nationis Saxonicae, etc. isi 
vigore inviolabili permansüra declaramus." Ergo Legum 
Patriarum Authoritas inest Principum Transylvaniae 
Statutis; ae nominatim Joannis Sigesmundi; licet Apo-
stata, et Ariánus mortuus fuerit,  item Calvinianorum 
Principum ab A. 1605 usque ad A. 1690 continua 
serie hic regnantium. Horum vero in Romano-Catholicos 
ódium quis hic ignoret? nihil enim tunc videre eiat, 
quam haeresium multiplicationem Religionisque Catho-
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licae oppressionem, ita ut mirum sit Catliolicum S tatum 
adhuc in Transylvania persistere potuisse. 

Praefato  Diplomate in Comitiis Transylvaniae A. 
1691 in Januario solemniter promulgato percepit Sua 
Sacraiissima Majestas Leopoldus I. gemitum Catholico-
rum, ideoque sibi gravamina Status Catholici commu-
nicari admisit decrevitque, ut inter se quatuor Status 
receptarum Transylvaniae Religionum (Catholicus, Cal-
vinianus, Lutheránus et Ariánus) amicam iniret eompo-
sitionem concordiamque. Hac vero non succedente, ut 
ad suam Caesareo — Regiam Aulám pro remedio re-
currerent, se pro regali suo munere (auditis Partibus, 
opinioneque suorum Transylvaniae Consiliariorum) quod 
justum et aequum compertum fuerit,  finaliter  decreturum, 
et confirmaturum 

Quia ergo non componebautur, sed continuabantur 
inter Status Religionis controversiae usque ad A. 1693, 
quo Anno per Transylvanicam Legationem Viennae 
Austriae commorautem, gravia conciliabantur negotia, 
mandavit Sua Sacratissima Majestas, ut Catholicis Clau-
diopoli extradaretur Collegium Unitariorum et Templum 
Reformatorum  in Ovár. Paruerunt quidem Acatholici 
huic mandato, sed non integre, nam contra jus et fas 
superiorem Scholarum contignationem Calviniani violen-
ter catholicis abstraxerunt, atque in eodem Catholico 
fundo  pro suo Calvinistico cultu locum sibimet adapta-
runt, per quem Seminarium et Scholae Catholicorum etiam 
nunc vehementer incommodantur. 

Sic neque A. 1693 desinebantReligicnum Controver-
siae, imo iterabantur appellationes ad SuamSacratissimam 
Majestatem usque ad A. 1699 cujusanni mense Septembri 
quinque puncta iu favorem  omnium Statuum emanare fecit 
Augubtissimus Imperátor Leopoldus I-mus quae pun cte,ut in 
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effectumdeducerentur,  nullis Cathoiicorum quautumvis in-
stantissimis Postulatis,nec etiam Augustissimae Aulaeimpe-
rio, nec gravissimo illo, quod A 1701. 20. Április ea de re 
nomiullisque aliis eodem spectantibus editum est, Decre-
to impetrari potuit, ita ut demum Sacratissima Majestas 
Caesarea A. 1702 die 13-a Mensis Februarii, ad sup-
remam Suam vindicaudam Authoritatem liberandamque 
a tot aunorum servitute atque oppressione Religionem 
Catholicam saevere comminatorium pro horum quinque 
punctoruméxecutione Mandatumin Transylvaniam trans-
mittere necesse habuerit, quod TyP*8 Clandiopolitanis 
excusum hic adjungitur.*) 

Sed neque saevera ista Augustissimi Caesaris Com-
minnatio adhuc executionem quinque punctorum procu-
ravit, neque etiam regnaute Augustissimo Imperatore 
Josepho I. est procurata. Qua propter plenus gaudio ex 
Coronatione et intronizatione Imperiali Augustissimi 
Caesaris Caroli VI. Transylvanus Status Catholicus 
ad eandem Sacratissimam Majestatem humillima cum 
reverentia supplex accedere et ut gratiose illa quinque 
puncta cum additis nunc paululis postulatis efficaci  exe-
cutioni mandari praecipere dignetur, submississime rogare 
atque instare non dubitavit. 

Ex hac Dissertatione enascuntur quatuor Postulata • 
1-mum. Ad imminuendum, aut eliminandum Sta-

tum Arianorum vei Unitariorum, (quem utpoté non 
Christianum sperant reliqui Status absque seditione Pa-
triae nunc posse eliminari) postulat supplex Status Ca-
tholicus restitui sibi Claudiopoli Parocliialem Eeclesiam: 
S:cti Michaelis (cum plebania et Scholis) per Unitarios 
violenter ereptam A 1605-O Patribus Soc:etatis Jesu, 
qui;eam Authoritate Caesareo-Regia (Imperante Rudolpho 

*) Vide 8uperiu8. 
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II. Caesare) Anno 1603-O 4-o et 5-o possiderunt, nul-
lumque seu publicum, seuprivatum exercitium Acatliolicum 
in tota Claudiopolitana Civitate administrari permiserunt. 

2-o Ut quinque puncta ab Augustissimo Impera-
tore Leopoldo I-o decreta et iterato confirmata  execu-
tioni mandentur, excluso Statu Unitariorum, utpote 
non Christianorum, e quibus ut nemo ad aliquam dig-
nitatem, vei publicum officium  imposterum admit-
tatur, desiderabile est Statibus Transylvaniae veris 
Christiani8. 

3-o. Ut Episcopus, et Capitulum Canonicorum cum 
veteribus juribus, (quod sensim fieri  poterit) Transylva-
nicae Ecclesiae restituantur. 

4-o. Ut pro Transylvania nóvum Diploma Sua 
Sacratissima Majestas edere, atque congruos veteres Ar-
ticulos confirmare  dignetur 

Remonstratio,  quod  Augustissimi magnae recordationis  Im-
perátoris  Leopoldi  in Catholicae  Religionis cu7n aliis in 
Transylvania  receptis aequiparationem datae  refolutiones 
nec Diplomati  neque Patriae Legibus contrariae,  quin iis-

dem  conformes  sint. 

Diploma Transylvaniae in Anno 1691. pro gravis-
simis rerum conjuncturis dátum, illius temporis Statui, 
suggestaeque insuper informationi  fait  accomodatum. 
Cui tamen tam unanimis populi assensus, quam invio-
lata eius observatio (quae tamen essentialiter requirun-
tur) defuere;  per Catholicos enim solemniter fűit  contra-
dictum, quos Saxones concomitati fuere,  dum privilegiissu-
is antiqui8, eorumqueusui magis cautum esse efflagitavere. 
Reformati  quoqe nóvum in quibusdam ad Suam Majes-
tatem sacratissimam fecere  recursum; integre denique 
nec acceptatum, neque observatum Diploma) imo ab eo 
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tecessum esse, argumenta remonstrandi non deessent. 
Verum cum non de inviolando Diplomate, nec de Tran-
sylvaniae ejusdemque temporis Statu, quem ex post suae 
Sacrati8simaé Majestatis, tum de Principatu cumMichaele 
Apaffy  transactio, tum pax cum porta Otthomanica inita 
subsecutae fuerunt,  modo agitur; baec et similia silen-
tio praetereo, solum altefatas  Resolutiones in Catholicae 
Religionis aliis in Transylvania receptis aequiparationem 
datas non Diplomati, non Legibus Patriae contrarias, 
imo conformes  esse rationibus subsequentibus compraba-
tur. Et quidem. 

1-mo. Secundum communis juris et justitiae footem 
Legis iuterpretatio ei est permissa cui jus eondendae 
Legis est, pari tenore huic adopitulatur operis tripartiti 
juris nostri Consvetudinarii Prologi Titulus Sextus, atqui 
Diploma dare, et condere erat juris Sacratissimae Majes-
tatis ; ergo etiam interpretari Suae Majestati permissum 
fuisse,  et esse oportet. Quod etiam in Alvincziana (ut 
vocant) Resolutione, pariformiter  in Decreto Anno 1697. 
die 18. Április emanato, pluribusqué vicibus factum,  ac 
per Acatholicos quoque acceptatum est; unde infertur, 
etiam in Religionum negotiis a sua Sacratissima Majes-
tate factam  interpretationem acceptandam esse. 

2-o. In Diplomatis puncti tertii couclusione sua Sma 
Majestas facultatem  in Religionum negotiis pro munere 
Caesareo Regio decernere, quod justum et aequum com-
pertum fuerit,  expresse sibi reservavit, ergo per hanc 
quoque in Diplomate palam Sibi resservatam facultatem 
libere potuit, et potest Sua Majestas sacratissima decer-
nere, quod justum et aequum compertum fuerit;  prouti 
factum  est, dum 

3-io. Sacratissima Majestas rumiuatis prius ruminan-
dis, die 5 a 7-bris Anni 1699. quinque puncta justitiae 

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. II. 7 
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et aequitatis bilance trutinata, quibus mediantibus catho-
lica etiam Religio adinstar aliarum ibidem receptarum 
Religionum juxta patriae unionem eadem libertate et 
aequalitate frui  queat, clementissime resolvere dignata 
est. Quae Resolutiones ad Partiumsollicitantiuminstan-
tias denuo, die 20-a Április Anni 1701. perExcelsum 
Ministerialem Conferentiam  revisae, ventillatae, cum Di-
plomate, Legibusque Patriae collatae, demum 13. Febru-
arii 1702. reboratae, ac ut nullo expectato ulteriori 
Mandato citra omnem moram et tergiversationem pro 
Homagialis obligationis observantia executionimanden-
tur, per Suam Sacratissimam Majestatem fírmissine  de-
mandatae fuerant,  Resolutiones has Lutherani, debitum 
iis morém gerentes, publico seripto aceptarunt, Reformati 
vero et Unitarii in eorum explicatione haesitantes non-
tamen contradictionis velamine obviantes, tanto minus 
illegitimas reddere volentes, verum explicationi Suae 
Sacratissimae Majestatis, tanquam in Religiosis contro-
versiis Arbitri per Deputatumsuum Petrum Püspöki pro-
posuere. Mediante quo Suam Sacratissimam Majestatem 
in Religiosis Arbitrum ipsi quoque recognovere, justis-
simaeque ejus decisioni se submisere, cui etiam Status 
Catholicus aquievit. Cum autem secundum communis juris 
ac justitiae dictamen, quod Leges quoque Tranniae pari 
modo imitantur ab Arbitri (etiam infimi)  Senten tia regu-
lariter appellare haud licet, ast ejus sententiae parere 
quaevis pars obligatur, tanto magis'ergo Suae Sacratis-
simae Majestatis, secus etiam ipso jure Eandem prae-
cise spectantis, his in controversiis factae  determinationi 
et explicationi (cui etiam antefatus  Deputatus seriptote-
nus acquievit) pareudum est, et obtemperandum; jux-
ta quod. 

4-o. Resolutiones praefatae  (paucis duntaxat excep-
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tis) partim ipsis Acatholicis annuentibus in opus sunt 
deductae partim vero usu et consvetudine effectui  robo-
ratae ita, ut vei ex hoc secundum operis tripartiti Pro-
logi Titulum lO'-mum jam vim Legis liabeant. 

5-o. Ipsissimae Leges Transylvaniae, quoad recep-
tas ibidem Religiones, juxta ApprobatarumTranniae Cou-
stitutionum partis 3-iae Tituli. 1-i. Articulum pri-
mum, in unione sunt fundatae,  ad quam unionem 
integre et inviolabiliter servandam Principes Tran-
sylvaniae secundum earuudem Approbatarum Constitu-
tionum partis 2-ae. Tituli 1-i, Articulos 5-tum, 
6-tum et 7-mum, pariter Regnicolae juxta praecitatum 
partis 3-ise Titulum et Articulum 1-mum juramento 
8tictissime obligát?, fuere.  Unió autem est quatuor in 
Transylvania receptarum jamdudum, primo quidem in 
Anno 1613 inita, dein 1630. et 1649. rerenovata cou-
véntio, et statutum, quo sancitum erat, ut unicuique Re-
ligioni receptae liberum excercitium concederetur, in 
eoque illibate manuteneretur, aequalive cum aliis liber-
tate frueretur.  Caesareae autem Resolutiones nihil aliud 
quam unionis hujus effectum  in se coutinent, utpote, 
qua libertate liberoque exercitio aliae fruuntur  Religi-
ones, eadem etiam Catholica uti et frui  valeat. Quod 
in subsequenti hac punctorum in Caesareis Resolutioni-
bus cofnprehensorum  expositione demonstratur. 

l-o. Ut quemodmodum aliis Religionibus addicti 
suis Ministris, ita etiam Catholici suis Sacerdotibus non 
autem alienis Decimas, et Quartas pendant, id unió 
id aequalis Religionum Libertás dictat, id justitia et aequi-
tas exigit. Punctum hoc cum multis jam in locis in 
opus deductum sit, vim legis etiam ex frequentioribusacti-
bus obtinuit,nonnullibi tamen potentiores Acatholici Caesa-
reis Resolutionibus, justitiaequeseopponere non verentur. 
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2-o. Ut ex tribus ad officia  Condidatis unus semper 
sit Caiholicus, 11011 unioni, non patriis Legibus, neque 
Diplomati contrariatur; cum enim Saxónes, tanquam 
Civici Status, ad Cardinalia, caeterave Comitatuutn et 
Sedium Siculicalium officia  candidari non practendant 
nec possint, manent tres Religioues ex quibus Candida-
tiones fieri  solent, ut ergo etiam Catholici in Candidatio 
nes veniant, aequalitas svadét, tanto magis, cum ex Uni-
tariÍ8 ad majora officia  aptos, et idoneos, non adeo re-
periri, in comperto sit per quod tamen non sequitur 
semper Catholicum resolvi debcre, et huic puncto etiam 
Acatholici Conditione modo dicta in Anno 1702 annue-
rant. 

3-io. Ut in Civitatibus, Oppidis, et/IYibubus Catho-
lici admittantur, vera unió exigit, nec Diploma vei ullus 
Transylvaniae Articulus vetat, ex ipsaque rei natura 
iniquissimum esset, aliquem propter Catholicam Religio-
nem, praesertim cum Princeps, terraeque Dominus eam 
profiteatur,  arceri et excludi ab officiis,  quod ipsimet et 
Acatholici agnoscunt, attamen nonnulli ex Religionis 
Catholicae odio huic puncto Contravenire non crubes-
cunt. 

4-io. Ut Leges, et Statuta Contra Catholicae Reli-
gionis aequalitatem lata tollerentur, non Diplomati non 
Unioni repugnat, imo vi ipsius Unionis, cum contra aequa-
lem Receptarum Religionum libertatem, et Contra Con-
ventionem, ac Statutum carundem, nec non contra Prin-
cipum, ip8orumque Regnicolarum jurameutum, et obli-
gationem (haud attentis nihilque pensis Catholicorum pro-
testationibus, et Contradictionibus) lata, Constituta fue-
rint, merito ceu illegalia abolita, et sublata sunt, sicque 
tam Diplomati juxta tertium ejusdem punctum, id quod 
justum et aequum decidi, quam Unione párom inter 
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quatuor receptas Religiones libertatemobservari dictanti, 
satisfaetum  est, nam si euilibet Religioni receptae, imo 
etiam non Receptae (prout Valachica erat donec se Ca-
tholicae non univisset suos Episcopos, Professores,  Do-
ctores,Cujusvis denique generis Ministros Ecclesiasticos, 
quod neque judaeis proliibebatur) habere permissum erat 
actuque habeantur, quomodo soli Catholicae Religioni 
ne Episcopum habeat, Patres Societatis JESU ne ad-
mittat, aliave his similia, interdici, ac prohiberi,queant ? 
Sine his enim non posset censcri plena Libertás Exer-
citii Catholici, et aequalitás Religionis Catholicae cum 
aliis. 

5-o. Ut unum ex tribus TransylvaniaeSigillis cu-
stodiae alicujus Catholici committatur, sicut etiam ut Ca-
tholici ad actorum publicorum, seu Archivi custodiam 
admittantur ac ut tempore candidationis, et collationis 
votorum unus etiam ex Catholicis semper adhibeaturin 
expeditionibusque publicis nomen subscribat, ipsisAca-
tholicis justitiae et aequitati consona agnoscentibus, in 
opus sunt deducta. Pariformiter  Candidationes secundum 
die nona Április 1693, Alvinczianae, (ut vocant) Reso-
lutionis, atque Decreti die 18-a Április 1697 emanato-
rum tenorem fieri,  scilicet, ubi ex Unitariis, et Augus-
tanae Confessioni  addictis, tres ad Consilium intimum, 
aeque ac Tabulam Regiam idoneae Personae nonrepe-
rirentur, defectus  hic ex Catholicis et Reformatis  sup-
pleatur, etiam ante Rebellionem fűit  practicatum. 

Haec sunt ea, in quibus mutua paucorum dis-
sidia, ac inquietae mentes cum Mandatorum Caesareo-
rum vilipendio difficultatem  movere uiterentur, quibus 
tamen populus veluti justis, et legitimis haud contradicit 
haudque se opponit. 

Nec etiam putandum, quod Tárca per haec move-
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ri, ansamque violandae Pacis inde sumere vellet, aut 
posset; nam in Pacis cum illo initae Articulis non Re-
ligionum (qui nec in propriis, tanto minus in alienis ter-
ris Religiosa curat) neque Diplomaticus Status intelli 
gitur; si enim is intelligeretur, majora inquietae et ini-
quae mentes in aliis quibusdam Diplomatispunctis,quam 
Religionum essem, ad id quaerere possent argumenta 
verum ibi duntaxat Status sub Augustissimae Domus Au-
striacae Dominio Transylvaniam manendi comprehenditur 

Cum itaque ex praemissis luculenter pateat saepe 
dictas Resolutiones Caesareas nec Diplomati, neque Le-
gibus Patriae contrarias, quin imo iisdem conformesesse, 
neque plus in iisdem, quam Catholicae Religionis cum 
Caeteris in Transylvania receptis parem libertatcm et 
a^qualitalem secundum Patriae Unionem contineri, ea-
proptermutationi, eo magis annihilationi nullatenus ob-
noxias — imo cen justas et Legitimas, sancte ac illi-
bate manutenendas esse, sanctum et immutabile Ver-
bum Regium, ac universalis justitia ipsaque Transylva-
niae Unió exigunt. 

Hanc Remonstrationem Excelso Ministerio Caesareo 
ubi, an quinque puncta, si Diplomati legibusque Patriae 
contraria sint (prouti tres aliae Religiones asserebant) 
moderno rerum Statu manuteneri, et confirmari  debeant 
disputabatur, exhibuit Joannes Kászoni Deputatus Provin-
ciáé, conjuncturis et circumstantiis ejusdem temporis 
aecomodatam, qaa in Ministeriali Conferentia  Lecta et 
examinata, quinque illorum punctorum, atque aliarum-
Resolutionum Caesarearum in Status Cathölici Memori-
ali comprehensarum manutentio et confirmatio  per Ex. 
celsum Ministerium Caesareum conclusa et Determinata 
est Viennae die 20-ma Octobris 1712. Quam tamen in 
Scriptis extradare arduas ob causas Excelsum Ministe-
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rium distulit ac verbotenus non solum antefato  Depu-
tato, verum etiam Dno Cancellario Aulico Transylvani-
co D. C Sigismundo Kornis notifícavit  et Communi-
cavit. 

Augustissime Imperátor,  Rex Catholice  et Aposto/üe,  Domi-
ne Dne naturaliter  Clementissime,  Benignissime ! 

Innata Majestatis Vestrae Sacratissimae in omnes 
fideles  Suos Subditos Clementia, et benignitas, avita Au-
gustissimae Domus Austriacae in Superos pietas, et Or-
thodexae Religionis Catholicae propagandae orbi univer-
so notus Zelus sperare indubie nos jubet, quod qui ret-
roactis temporibus sub Acatholicis Principibus mille mó-
dis vexati, et contra aequitatem unionemque oppressi 
fueramus,  jamque sub auspicato Augustissimae Domus 
hujus Regimine gloriosissimo respirare coeperamus, nunc 
sub Catholico et Apostolico Principe legitimo, Domino 
nostro Clementissimo plene consolabimur. Quocirca ad 
Augu8tissimumMajestatis Vestrae Sacratissimae Thronum 
homagiali cum devotione provoluti humillimas nostras, 
easque justas, neque Unioni (qua hac in Sacratissimae 
Majestatis Vestrae Provincia receptarum Religonum Li-
bertatém coli volunt) contrarias preces sub indubitata 
Clemsntissimae Resolutionis spe, degenu deponimus, sub-
mississime instantes ut. 

1-mo. Magnae et nunquam obliterandae remini-
scentiae Augustissimi ImperatorisLeopoldi Majestatis Ves-
trae Sacratissimae Genitoris desideratissimi sanctas, et 
piissimas in legalem oppressae Religionis nostrae, cum 
caeteris hac in Patria receptis aequiparationem, justi-
tiae equidem et aequitatis bilance trutinatas, reiteratis 
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vicibus ruminatas ac tandem benignissimis Decretis in 
Sacro Verbo Regio immntabiliter stab'litas Resolutiones 
(quas sub Litteris A, B, C, D, humillime exhibemus) ele-
menti8sime manutenere et confirmare  Majestas Vestra 
Sacratissima dignetur. Et cum 

2-o. Majestatem Vestram Sacratissimam non solum 
piissimae memoriae altenominati AugustissimiMajestatis 
Vestrae Sacratissimiae Genitoris praecitatas justas, ac 
pias Resolutiones clementissime manutenturam, verum 
etiam amplioribus innatae Suae pietatis radiis Sta-
tum nostrum prioribus Saeculis pomnimode vexatum 
benignissime exhilaraturam nulli dubitamus, dignetur 
Majestas Vestra Sacratissima tam in Gubernatoris, (prout 
a magnarum quoque recordationum Sacratissimis Majesta-
tibus Leopoldo nempe et Josepho Dominis nostris Cle-
mentissimis spem firmám  conceperamus (:quam in alio 
rum officiorum  suecedaneorum collationibus Clementissi-
mam Catholicorum habere reflexionem,  quam humillime 
oramus, siquidem ad quaevis Patriae hujus munia sub-
eunda tum Familiae Nobilitatisque vetustate spectata, 
tum virtutibus, Meritis ceterisve qualitatibus rite perpen-
sis aeque pares, si non potiores, neque numeroinferiores 
cuilibet Religoini addictis reperiamur. 

3-io. Praesumimus Augustissimae Majestatis Ve-
strae Sacratissimae Domus nunquam intermorituram cle-
mentiam etiam pro Fratribus nostris Comitibus Michaele 
Mikes, Stephano Csáky, B. Gahriele Jósika,Petro Apor 
et Francisco Boer supplices implorare, qui retroactis ae-
ternum detestabilium disturbiorum temporibus iniquitate 
fortunae  impliciti fuere  ex clementissima vero, et plus 
quam Paterna Majestatis Vestrae pietate in Gratianim 
sinum recepti, neque a via ad Augustissimum ejusdem 
throuumprocedendi exclusi sunt pro eadem pietate et ele-
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mentia non dedignetur Majestas Vestra Sacratissimae 
praenominatos ad ofFicia,  qneis ante praeterita distarbia 
deploranda fungebantur,  vei ad quae résoluti erant be-
nignissime restituere, hocque pacto nos cum iis ad tuen-
dam, et stabiliendam orthodoxam fidem  nostram reddere 
firmiores. 

Pauca haec e plurimis ad benignissimos Majestatis 
Vestrae Sacratissimae Pedes humillimis deponentes preci-
bus ut eas Regio Cordi sumeré, et Authoritate Sua Re-
gia ac Apostolica pro aequitate zeloque suo clementissi-
me nos consolari Majestas Vestra Sacratissima dignetur 
profundissima  cum submissione oramus. Sic non minus 
veri Dei verus Cultus cum salvifica  Majestatis Vestrae 
Sacratissimae Religione in haereditaria ejusdem terra, 
quam Status Civilis cum bono ordinis, bonique publici 
promotione majora in dies sument incrementa. In quo-
rum mereedem Deus ter optimus, maximus, Gloriosis 
contra omnes hostes triumphis, ac faustissimo,  peren-
nique Sacratissimam Majestatem vestram Augustissimam-
que eiusdera Domum Imperio beabit. Quae dum arden-
tissimis precibus unanimiter vovemus, nos totos quantos 
perpetuis, iisque fidelissimis  Majestatis Vestrae Sacra-
tissimae obsequiis homagiali cum devotioue devovemus, 
clementissimamque praestolantesResolutionem permane-
mus Ejusdem Majestatis Vestrae Sacratissimae 

Humillimi Servi perpetuoque fideles  Subditi 
Status  Catholicus  Transylvaniae. 

Memoriale hoc Augustissimo Imperátori Carolo 6-to 
per Ioannem Kászoni Deputatum Transylvaniae in pri-
vata Audientia porrectum est, uberiori declaratione ore 
tenus facta,  Viennae die 15-a Aug. 1712. ubi Augus-
tissimus promovendae rei Catholicae euram, Catholico-
rumque in Transylvania reflexionem  se habiturum cle-
mentissime promisit 





Az erdélyi  r% kath. status  füspbkjelöUsi 
joga. 

Az erdélyi róm. katholikusok, valamint a XVII. században 
a vikáriu8i hivatalra, ugy a XVIII. ban a püspöki méltóságra 
három érdemes személyt kandidálhattak, kikből azután egyet 
vikariasul a nemzeti fejedelmek  megerősítettek, püspöknek pe-
dig a magyar apostoli királyok, legtöbb kegyari joguknál fogva, 
kineveztek és megerősítés végett a római pápának bemutattak. 

A vikáriusokról mondottakra nézve hivatkozom Bethlen 
Gábornak Gyulafejérvártt  1618. május 2-án kelt diplomájára, 
melyben Fejérdi Márton; — Rákóczy Györgynek Gyulafejérvártt 
1847. ápril 20 án kelt diplomájára, melyben De Salinis István; — 
Apafy  Mihály 1678. junius 10 én kelt diplomájára, melyben 
Szebelébi Bertalannak a kath. status által történt választását 
megerősítették. Ezen diplomák „Erdélyi egyháztörténelmi adatok 
I. kötete" czimü munkám 333. 334. és 355 lapjain olvashatók. 

A püspöki méltóságra való kandidaciót illetőleg szolgálja-
nak bizonyságul a következő okmányok ; 

I. 
V e n e r a b i l e C a p i t u l u m — n o b i s o b s e r v a n d i s s i mi 

Cum Caesareo Regia Catholica Sacratissima Majestas pro sui 
Apostolico-Regii muneris incumbentia Episcopatum, quem Excll-
mus ac Rdismus Gregorius L. B. a Sorger, dum viveret Epi-
scopasTranniensis, et Consiliarius altetitulatae Majestatis Status, 
ac in hocce Principatu Gubernialis Intimus, superiore ab hinc 
mense tertio e vivis decedens acephalum reliquit; supplere dato 
ad hujatem Incl. Statum Catholicum benigno suo Mandato de 
r i t e i n s t i t u e n d a C a n d i d a t i o n e resolverit. Hoc fine 
communicatis collatisq. Catholicorum nonnullor. Magnatum, qui 
praesto istic erant Consiliis, visum est confluxum  Incl. Status 
catholici pernecesse ac etiam percommode in Liberam Regiam-
que Civitatem Mediensem, ut pote in Meditullio huiusce Princi-
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patus existentem praefixo  termino pro Anni affuturi  1740. Men-
sis Janaarii die 24-a ritu solito indicere, ea Dcclaratione ut po-
stera ac sequenti die dicta Candidatio suum auspicium sumere 
auspicato queat. Noverit proindc praefatum  Capitulura medio 
suie gremio delegandorum convocatis etiam huiatis DioeceseosAr-
chi-Diaconis, sibi compare^dum esse praestituto termino acloco 
uberiu8 auditurum benignam altissime Tttltae Suae Majestatis men-
tem et Mandatum, nec non tam salutarem ac piam, et Apostoli-
ca Regia Majestate vere dignam inteDtioncm, atque huiati Rei-
publicae Catholicae Proficuam  pro virili sna parte secundatur. 

Caeterum Divinae commcndautcs tutelae manemns Prae-
ettlat. D. D. Vrum 

E Con8Ílio Status Catbci. 
Cibinii die 29. Novembr. 1739. 

parat. sérv. 
C. Joannes  Haller  mp. Gubr. 

Alexius Henter  mp. 

(Hátirat:) Evocatoriae ad Candidationem Novi Episeopi 
post decessum Eppi Zorger A. 1739. 

36./1739. — 29. Novembr. (Elhelyezési szám a püspöki le-
véltárban.) 

(Külső ezim:) Venerabili Capitulo Albae Carolinensi, nobis 
observandissimÍ8. 

Albae Carol. 
Exhibitae 10-ma Xbris 1739. de 24-ta Januarii termino 

•dlt. Candidationis Eppi. 

II. 

E m i n e n t i s s i m e etc . 
Excelsns ille animus, quo piae recurdationis Eminentiae 

Vestrae Majores ornati, nunquam majori dolore poterat percuti 
quam dum int uerentur in Apostolico Hungáriáé Regno Transyl-
vanieoque Principatu multorum saeculorum laboré parta, tristi 
confusione  involvi, Gloriae Dei asdificata  procellis lacerari, Rem 
Catholicam Haereseog tempestate rapi, non i gitár praecipua illa 
Sacri Senatas Hungarici Docora, Major* Congenitaram virtutum 
Specinima dare poterant, quam Sappetias euudo labantibas, bu -
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meros succolaodo tautis laboribus, quantos praesentissiraa Sa-
crorum reparatio requirebat. Jnjurius esset Status etiam in 
Transylvania Romano Catholicus, Clerus et alii in eorundem 
ciueres, ni grata memória recoleremus Apostolica eorundem Pio-
rum Eminentiae Vestrae Majorura opera, praesensque Eminentiae 
Vestrae Patrociuium, in quo constaus invenimus Praesidium, ac 
consolationis nostrae ab Augustissima Domo Austriaca derivatae 
efficacissimum  Promotorem, cujus exemplum singulare est Epis-
copatus Transylvanieusis Rcstitutio, longa sollicitudine impetrata 
quam summo Status Catholici solatio, quauta sint incrementa 
secuta luculonter cernimus, videntes adeo rem Catholicam jam 
in fínitimo  hoc Transylvaniae Principatu etUm extensam esse, 
ut nullus peramplius circuius, nulla Commuuitas inveiiiatur, in 
cujus medio Verbum Dei per Parochos vei Religiosi ordinis 
alios spirituales non annuntiaretur, hinc dum per indulgentissi-
mara Scrmac Suae Mattis pietatera, Statui Catholico triumSub-
jectorum Candidatio indulgeretur, Ecclesiastici qua saeculares, 
futuro  increraento Sacrae Relig:onis, cum sua communi conso-
latione conjuncto cousulere volentes, libera Suőragia dederunt 
pro operariis Transylvanis, scientes hic per Divinara Gratiam 
messem et magnam, et operariis laboriosam esse, qui pro illius 
Cultura animam ponunt, habituri unius horum Resolutionem pro 
Symbolo Augustissimae Clementiae et Maternae Pietatis. Tetigit 
vero votorum Pluralitas me immerentein Altefatae  Regiae Be-
nignitati pro auspicanda Pientissima Resolutione Repraesentatum, 
ideo si me Priucipalibus Emineutiae Vestrae Gratiis supplicem 
non sisterera, ejusdem Principalem Benignitatem non interpella-
rem, ingratae et non verecundae mentis Authorem esse proderem. 
Cum igitur sim secunda vice votorura pluralitate repraesentatus 
coram summa Eminentiae Vestrae aequauimitate circumstantias 
ad servitium Dei ducentes reticeo, id ab Emioentia Vestra hu-
millimis precihus efflagitando,  quod si in mea Persona ea in-
venire dignata fuerit,  quae a Sacrificiis,  a Pastorali Transylvaniae 
Cura, Dorainicae laudis obsequiura merentur, efficaci,  qua plu-
riraa apud Augustam Aulám pollet Patrocinio in me derivare 
dignetur pientissimaro Resolutionem. Ivit Inclyti Status Catholici 
informatio,  in hac formalitate  ad Clementissimam Reginam, ivit 
Cleri totius intercessio. Excellentissimi Domini Praesulis Nostri 
Francisci Baronis Klobusiczky recoaimendatiooe comilata, pro-
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me immereuti persona sua Studia et desiderium exponentium, 
prout non dubito patula haec Eminentiae Vestrae erunt. Dum ego eto. 

Eminentiae Vestrae. 
Claudiopoli 8 a Septembrs 1748. Joannes  Kastal. 
(Hátirat) Instantia Praepositi Kastal ad Cardinalem Csáki 

pro Episcopatu Transylvaniensi. 1748 8-a Septemb. 43/1748 8. 
7-ber (Septemb.) püspöki levéltári szám alatt. 

ArchiDiaconi 

P a p i v á l a s z t ó k n é v s o r a : 
Nomina Votizantium ex parte Vener. Cleri. 

Joannes Kastal Praepositus. 
Stephanus Torma Lector. 
Mich&el Cseh Custos. 
Martinus Szalbek) £ a n o n j c j 
Gandentius Blasy) 
Joannes Tolvaj Rector. 
Joannes Biró Colosiensis. 
Martinus Barabás Fel-Csikiensis. 
Joannes Miballfi  Al-Csikiensis. 
Andreas Simon Sepsiensis. 
Emericus Boér Maros-Székiensis. 
Georgius Jákó Thordaensis. 
Franciscus Lakatos Udvarhelly-Székiensis. 
Georgius Thamási Kézdiensis. 
Michael Dániel Elisabethopolitanús. 
Michael Theodorovics Szamos-Ujváriensis. 
Ladislaus Volloncs. 
Marcus Sterilics Albensis. 
Josepbus Czikó Gyergyaiensis. 
Joannes Szögön Kászoniensis. 
Joannes Benkő Kükülőiensis. 
Michael Kovács Miklósvárszékiensis. 
Stephanus Borsos Hunyadiensis. 
Franciscus Csulak Aranyos-Székiensis. 
Andreas Mátis Szolnokiensis. 
Joannes Dobos Kolosiensis. 
Mathias Balló Dobocensis. 

(Hátirat) Catalogus votizantium ex Clero pro Episcopatu 
Traosilvaniensi, 1748. Püspöki levéltári szám: 63/1748. 

Vice Archidiaconi 
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III. 
R e v e r e n d i s s i m e D o m i n e L e c t o r ! N o b i s Hono-

rand e! 
In Benigno Regio Rescripto de 23-a proxime praeterlapsi 

Mensis Januarii ad nos Gubernátorom Regium et Consliiarios 
Catholicos exarato, dignata est Sacratissima Sua Caesareo Re-
gia Majestas clementissime significare,  quod postquam ad de-
missas Excllentissimi ac Reverendissimi Domini Sigismundi An. 
tonii Sztoyka Liberi Baronis de Szala Episcopi Transylvanien-
8)8, Statusque et in bocce Transylvaniae Principatu Gubernialis 
Actualis Intimi Consiliarii preces, eidem Sacratissimae Suae 
Majestati suo modo relatas. et probe ruminitas praelibato Excel-
lentissimo ac Reverendissimo Domino Episcopo resignandi sui 
iLpiscopatua veniam feeisset,  alium in ejus Locum Ecclesiae 
Transylvaniensi pro Apostoliéi sui muneris ratione praeficere 
intendat. Quare indulget, simulque clementissime maudat, ut 
Clero selecto, et Procerum Catholicorum. Primoribus, qui abs 
que dispendio Regii servitii adesse poterunt, eum in finem  ad 
certum diem huc Cibinium sine mora convocatis, solito more 
tria integrae vitae et probatorom morum, idoneaque et bene-
merita; doctriua item ac pietate, aliisque ad munus Episcopale 
rite obeundum necessariis qualitatibus instructa Subjecta, altissi-
me fatae  Majestati pro Clementissima Electione, ac nominatione 
proponantur. 

Cui Benigno Regio Mandato, ut satisfiat,  conclusum per 
nos est, ut demandata isthac candidatio in hacLibera Regiaque 
Civiiate Cibiniensi die 12 010 proxime illabentis Mártii Divo 
Gregorio Papae Sacro, invocato Divino auxilio, consuetaque 
modalitate instiiuatur, atque peragatur. 

Placcat itaque Reverendissimae Dominationi Vestrae huc 
Cibioium pro praedicto die in persona comparere, ac Benigno 
Cae«areo-Regio et Apostolico Mandato sua ex parte satisíacere. 

Interea Divinae tandem Tutelae commendamus. 
Reverendissimae Dominationis Vestrae 

obligatissimi Paratísfiimi 
L. B. Kemény  mp. 

B. Ddvtd  Henter  mp. 
Th.  Monos  mp. Secretarius. 
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üi Sessione nostra Cibinii Die 7-ma M. Februarii A. 1759. 
celebrata. 

(Hátirat) Excelsum Gubernium Regium Invitationem ad 
candidandum Eppum resignante B. Stoyka, V. Capitulo intimat. 

11/1759—7. Febr. 
Reverendissimo Domino Joanni Csűrös Ecclesiae Cathedra-

lis A.-Carolinensis Canonico et Lectori Nobis observando. 

Admodum Reverende domine Páter Rector, nobis honorande 1 
Közelebb el folyt  Januáriusi hónapnak 23-ik napján költ 

s mihozzánk Gubernátorhoz és Catholicus consiliariusokhoz bo-
csátott kegyelmes királyi Rescriptumában Felséges asszo-
nyunk kegyelmesen jelenteni méltóztatott: hogy minekutánna 
Mltgs. Báró Szalai Sztojka Sigmond erdélyi püspök urÖEccIja 
alázatos kérésére Püspöki hivataljának resignatióját acceptálta 
volna, mást hellyében kegyelmesen resolvalni és denominálni 
szándékozik; mellyre nézve méltóztatott megengedni és egyszer-
smind kegyelmesen parancsolni, hogy a Catholicus derűsből bi-
zonyos választott személyek, ugy a catholicus statusból való 
elsőbb rendek és személlyek, kik a királyi szolgálatnak hátra 
maradása nélkül megjelenhetnek, ide Szebenbe egy bizonyos napra 
és hova hamarább convocaltatván, három érdemes személyek 
azon püspöki Hivatalra vagyis Méltóságra ez elöttis observáltatott 
modalitas szerént candidaltassanak és Felséges Asszonyunknak 
proponaltassanak. — Mely kegyelmes királyi p.irantsolatnak 
telyesitése végett megegyezett akaratból concludaltufc,  hogy 
ezen parancsoltatott Candidatio itten Szebenben közelebb jövő 
Mártziusnak 12-ik napján Isten Ö Szent Felsége segedelmével 
meg légyen és végben mennyen. 

Tessék azért Tisztelendő Atyaságának a megnevezett napra 
itten Szebenbe megjelenni és királyi parantsolatot kötelessége 
szerént maga részéről teljesíteni. Interea Eandem Divinae Tu-
telae commendamus. (A kolozsvári jézustársasági rectornak szól.) 

Admodum Reverendae DVrae. 
E Sessione Nostra 

Cibinii 26-a Február 1759. celeb. 
obligát paratus 

Ladislaus  Komes  Kemény  mpr. 
B. Dávid  Henter  mpr. 
Th.  Monos  Secr. mpr. 



R e v e r e u d i s s i m e Domine G e n e r á l i s V i c a r i o . No-
bis o b s e r v a n d e . 

Plaeuit Sacratissimae suae Caesareo-Regiae Majestati, in 
Locum non pridera defuncti,  optimae raemorrae Archi-lLpiscopi 
Colocensis Excellentissiroi ac Reverendissimi Domini olimFran 
eisci Comitis Klobusiczki, aeque Excellentissimum ac Reverendis-
8imum Dominuin Joscphnm c Comitibus de Battyán, Episcopum 
Transylvanieiisem, ct Sacratissiinarum suarum Caesareo-Regia-
rum Majestatum, nec non Regii in Transylvania Gubernii Con* 
siliarium, utrobique Actualem Intimum, propter insignia tam pro-
pria, quam Celebberrimae suae Familiae Sago Togaque compa-
rata merita ad praelibati Archi-Episcopi Colocensis dignitatem 
Clementissime resolvere, ac una non solum Materue induIgere 
sed pro Apostolici Muneris sui ratione etiam mandare, ut in suae 
modofatae  Episcopalis Exeellentiae Locum Clero selecto, et Pro-
cerum Catholicorum j)rimoribus eum in finem  ad certum Diemi 
huc Cibinium coovocatis more in similibus recepto, tria inte-
grae vitae, et probatorum morum, idoneaque et benemeritft,  do-
ctrina item, ac Pietate aliis ad munus Episcopale rite subenndum 
necessariis Qualitatibus instructa subjecta, pro Clementissima 
electione et nominatione, Sacratissimae suae Majestati propone-
rentur. 

Cui Benignissimae Caesareo-Regiae, et Apostolicae volun-
tati, ut modo et ordine debitis satisfiat,  velit praclibata Reve-
rendissima Dominatio Vestra ex V. Clero Curae Suae apropin-
quiori comisso omnes eos, qui huiusmodi Candidationibus inte-
resse consueverunt, ut sunt: Veuerabile Capitulum Carolinense, 
Conventus B. M. V. de Colos Monostra, Archi-Diaconi, et Vice-
Arehidiaconi, in Circulis huius Principatus existentes, reliquorum 
item Religiosorum Urdinnm a Jurisdictione Episcopi Transylva-
niensis depcndentium Superiores huc Cibinium pro primaproxi-
me illabentis Septembris Die, in praemissum finem,  per suo? 
Circulares convocare. Quibus solita observantia manemus 

Reverendissimae Dominaonis Vestrae 
E Consilio Consiliar. Romano Catholic. Cibinii die 11-a 

Aug. A. 1760. 
Ad officia  p a r a t i 

B. Dávid  Henter  mpia1 
Th.  Monos  mp. 

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. II. 8. 
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(Énnek hátirata.) De futnia  Electione Eppi in Locum 
Excllmi Dui Josephi Batthyáni Intimatum. 

19-1760. 11. Aug. Levéltári sz. 
Reverendissimo Domino Joanni Csűrös Ecclesiae Cathed-

ralis Carolino — Albensis Generáli Vicario Nobis observando. 

Az erdélyi katholikusok ezen plispökjelölési joga, miként 
többi önkormányzati jogaik azon törvényeken alapulnak, melyek 
a négy recepta részére hozattak. 

És melyek voltak ezek a recepták? Megmondja az Appr. 
Const. P. I tit. I. art. 3.: „A négy recepta Religiokon kivül 
Evangelica Reformata  — vulgo Calviniaaa —, Lutherana sive 
Angustaaa, Romano Catholica, Unitaria, vei Antitrinitaria in arti-
culis fidei  et religionis, se privatus akármi rendbeli emberek, 
se pedig Gyülekezetek innovatiot, se pedig szakadásokat be-
hozni vagy cselekedni ne merészeljenek, sub poena notae infi-
delitatis. Appr. Conat P. I. tit. I. art. 3. Továbbá 

Az Approbatae Constit. első része, első czime mindjárt 
második czikke igy hangzik: „A négy recepta Religiók az Or-
szágnak ezen megegyezett közönséges végzései szerént, ennek 
utánna is in perpetum pro receptis tartassanak, boldog emlé-
kezetű Eleinknek dicséretes példájok szerint sat." 1588-ból. 

Ezzel tehát a róm. kath. hitvallás a más hárommal a vallás-
gyakorlat egyenlő jogával ruháztatott fel. 

A már feunebb  idézett 3-ik czikk második kikezdésében 
ezeket olvashatni: In ininoribus és a melyek tsak az Egyházi 
rendeket illetik, magok az Egyházi rendek is concludálhatnak 
és Constitutiokat tsinálhatnak; de azokat is közönséges Gene-
rális gyűlésekben. Az hallgatókkal és külső rendekei köz vagy 
azokra is nézendő dolgokban pedig, nem külömben, hanem 
azokkal is közértelemből, ugy mint: kiki magok religioján lévő 
Fő Magistratusoknak és Pátronusoknak egyenlő tetszésekből." 

A szóban forgó  választás vagy kijelölésnek a következő 
törvény (Appr. Const. P. I. Tit. I. art. 9) a fundamentuma, 
mely is igy szólt: 

„A négy recepta közül Reformata  Evangelica, Lutherana 
vagy Augustana, Unitaria vagy Antitrinitaria Religion lévőknek 
tulajdon Püspökjök magok valláson levők legyenek, a Catho 
likusoknak vagy Pápistáknak pedig Vikáriusok, kik az ő Re-
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ligiojok és inspeetiojok alatt az egyházi rendekre vigyázzanak, 
mindazonáltal az eleitől fogván  obszerváltatott usus szerint a 
kik a Püspökségre vagy Vicariusságra választatnak az ő kö-
zönséges Egyházi gyülekezeteknek tetszésekből és végzésekből, 
azok a Fejedelmektől confirmáltassanak." 

A r. kath Stitus a kolozsvári óvári templomot és collegiumot 
c't-dja a ferenczrcndieknek. 

Nos Status Komano-Catholicus Trannicos Memoriae com 
mendamus tenorepraesentium significantes,  quibus expedit uni-
versis et singulis: Hogy számos esztendőkkel az Erdélyi Romano -
Catholicus Statusnak bizonyos motívumokra nézve az Acatholi-
cusoktól resignáltatván és restituáltatván Nemes Kolozsvár 
megyéoan Kolozsvárott az Ohv&ri templum és Collegium, mely 
Templum és Collegium legottan az fenemiitett  Status Catholicus 
pro consequendo mille votis exoptati incrementi ac emolumenti 
sui solatio ampliori a Jézus Társaságbeli Tisztelendő Páterek 
és szent szerzetek urája alá engedte, s trausferálta  volt. De minek 
utána Isten segedelméből azon Szent Szerzet szorgalmatoskodása 
által itt való királyi városban annyira progrediált, bogy az 
Tborda utczabéli Collegium s azután pedig az Templum nem 
kicsin költséggel megépülvén, sőt már a Szent József  tisztességére 
fundált  seminarium is (az Academia in fieri  lévén) in eum Sta-
tum exurgált, hogy az ifjúság  az uj Seminariumban tanulásnak 
okáért szálván és költözvén, az emiitett Óvári alkalmatosság 
nélkül könnyen ellehetne és compendiario subsistalhatna, azért 
az Accadtmicum Collegiumnak Magnificus  Rectora Páter Fitter 
Adám eő kigyeline suomet ac comrauni nomine azon Óvári 
Collegium és templomról ultro lemonda, melynek nyilvánvaló 
megbizonyítására és pccsétlésére azon Óvári alkalmatossághoz 
tartozandó kolcsokat is Méltóságos Groff  Gönczruszkai Kornis Sig-
mond llr a Felséges Római császár koronás királly örökös Fe-
jedelem eő Felsége intimi status consiliáriusa nemes Erdély 
országa Gubcrnatora eő Excellentiájáuak presentála, resignála 
raanutrádála, accepta'ván penig suo modo eő Excellentiája is in 
postero ac subsequenti Status Romano-Catholici coníluxu elsőbben 
is azon resignálásnak seriesit referálván  az által adott 8 vett 
kolcsokat is in médium produkálá. 

Melyek igy lévén és megemlékezvén az emiitett Státus 
8* 
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Romano-Catholikus Trannicus az elfolyt  üéraely szomorú Eszten-
dőkben Isten itiletiből magára tódult veszedelmes és habozó vál-
tozások s viszontagságokban is a Seraphicus Szent Ferencz 
szerzetének ebben a hazában mindenkor álhatalosan való meg 
maradásáról és lelki vigasztalással tapasztalt hasznos és szor-
galmatos fáradozásáról,  s továbra is penie; emlékezetet érdemlő 
lelki épülésre 8 vigasztalásra szolgáló fáradozásának  hasznos 
gyümölcsét remélvén: annak okáért az említett Óvári Templom 
és Collegiumot vigore Harum cedálja con- és transterállya sjonte 
iure perpetüo a fenemiitett  Seraphicus Szent Ferencz Strictioris 
observántiae szerzeteseinek nagyobb gyarapodására és érdemlett 
consolatiojára. Mellyre nézve ezen Cessio és Collationalist örök 
emlékezetben fenmaradandó  állandóság és erősségnek okáért 
08ualÍ8 pecsétjével ulteriori futura  pro Cautela corroborálván a 
mostan emiitett SzeLt szerzetnek suo modo extradáljaasokszor 
említett Status Romano-Catholicus Trannicus. 

Actum et signatum Claudiopoli, Die 18-va Mensis Decem-
bris Anno Domini Millesimo septingentesimo vigesimo septimo. 

Ex congregatione Status Romano 
Catholici Trannici per Sigismun-

dura Kun. 
(Ez okmányt dr. Salzbauer János kegyesrendi tanár ur 

volt szives e gyűjtemény számára átengedni; másolata megvan 
a püspöki levéltárban is az 1727-ki fasc.  12. száma alatt.) 

A kath. bizottság felállítása. 

Mária Terézia, noha — nem uralkodási vágyból, hanem 
fenkölt  lelkének a Gondviselés által rábízott népek szellemi és 
anyagi jóllétét előmozdító sugalmazása folytán  — nagy hajlam-
mal birt az absolutisztikus kormányzásra, valamint a vármegyék 
alkotmányos közigazgatását el nem törölte, ugy a törvényesen 
bevett hitfelekezetek  törvények által biztosított autonómiáját is 
érintetlenül hagyta; kivételt azonban még is tett a katoliku-
sokkal annyiban, hogy Önkormányzatuknak egészen uj, az ed-
digitől elütő alakot adott. Meghagyta ugyan nekik a püspökje-
ölési jogot, meg a hitközségeknek századok óta élvezett auto-

lnom szervezetét; sőt még a statusgyUlések tartását sem akadá-
lyozta meg; de az általa nagylelküleg szerzett erd. kath. val-
lásalap ég a nagyszebeni árvaház alapítása alkalmából ezen ala-
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pok kezelésére s az erdélyi róm. kath. egyházvilági vonatkozása 
ügyeinek vezetésére a kir. főkormányszék  katholikus tagjaiból 
e#y bizottságot állított fel.  E bizottság felállítása  előtt, ugy 
látszik, ez tlgyben a főkormányszék  és a püspök közt bizonyos 
tárgyalások folytak,  melyeknek természetére Bajtay erd. püspök 
1766-ki április 28 án Hadik hadi és országos fővezérhez  intézett 
valódi apostoli szellemtől sugalmazott magán levele következtet-
ni enged, melynek fogalmazványa  a püspöki levéltárban ugyan-
azon évi 111. sz. alatt igy hangzik: 
M é l t ó s á g o s Groff  Hadi , és orsz . fő  V e z é r ur, 

N a g y j ó M g o s U r a m ! 
Mivel jól tudom, hogy Fels. Aszonyunk Excellentiádnak 

ezen bölts munkáját felettébb  sietteti, nem bátorkodom ime 
tovább tartoztatnom, hogy mássának onnan következendő kése-
delmeztetésc által felküldését  ne hátrályjam. 

Valamint azonban Exk ritka bölcseségében, és szent Relii 
gionkhoz járuló buzgóságában egészben megnyugszom, ugy azok-
nak gyümölcsét tellyes és eleven reménséggel várom. 

Az egy Catholicum Consiliumnak fel  állítása szerez egy 
kis akadályt, s esztet se szerzené, hogy ha Exad a világi, én 
pedig az egyházi dolgoknak kormánya mellett örökké megma-
radhatnánk, mivel az én Exadhoz kapcsolt tiszteletemnek mássá 
nincsen. De mivel az emberi életnek vége szakad, s az én szé-
kemre mások ülni fognak,  arra kell vigyáznom, hogy az után-
nam való Püspököknek ne ártsak, s heles panaszoknak alkal-
matosságot ne adjak. Azért részemről ahoz nem álhatók, hogy 
a Méltós. Királyi Guberk. Praesessei ezen Consiliumnak is örö-
kös Praesessei legyenek. Az okaira pedig ezek: 

Mert 1. minden a Romai anya szent egyházzal egyesség-
ben levő tartományokban a Religionak nemcsak fővezére,  hanem 
valóságos feje  is a Püspök, és a püspököket egyedül illeti tud-
ni, érteni, igazgatni, s közeletteni vagy távoztatni mind azokat, 
mellyek világiképpen is annak hasznára, vagy ártalmára le-
hetnek. 

2., Mert a Püspök a népnek lelki attya, s nem csak a 
Léleknek belső, és külső igazgatásában, hanem sok törvényes 
dolgokban is az egész nép, következendőképpen a Guberni-
umnak Praesease is, ha Erdélyi catholicus, annak Jarisdictio • 
jától fttgg. 
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3., Mert mind a nép, mind a Papok előtfnagy  kissebbségére 
volna a Püspöknek, hogy ha azoknak foltatásában,  s azokrúl 
való tanácskozásokban is, melyei /itiUt illetik, lelki 
fiának  Presidiuma, és mintegy vezérlése al'.att volna. 

Mert végtére a Tridentomi Gyülekezet, mellyben mindenek 
a catholicus fejcdelmekk  egyenlő értelmekkel végeztettek, a 
Püspököknek Sessioue 25. de Reformatione  Cap. 17. szorosan 
meg parancsollya, bogy méltóságokat tekintetben vévén, helye-
ket senkinek ne. engedjék. Melly végre ime a Conciliumot ehez 
tartozó jellel engedelmesen megküldöm, könyörögvén hogy azt 
esmitt vissza, vagy is inkább csak az ott levő Hofmesteremnek 
küldeni méltóztassék. IIIjen okra nézve Magyar Országban a 
Locumtenentiale mellett, s másutt is egyedül a Püspökök 
praesidiuma alatt folnak  a Religiosumok. 

Exad ugyan azt veti bölcsen okul, hogy ab inttitutione 
Con8Ílii Catholici, nempe ab auno 1694. annak Praesessei örök-
ké a Guberniumok Praesessei voltak, és hogy a Religiosumok 
most is politicorum instar a Guberuiumban tractáltatnak. De 1, 
Bánffi  református  Gubernátor Levén, a Cathoücum Consiliumnak 
Praesesse nem lehetett, s ennyibány Transactiokban inter Statum 
Catholicum, et acatholicos a Gubernátor subscribálva nincsen. 
2. Akkorou, s csaknem 30. esztendeig azután Püspökök nem 
voltak Erdélyben, s annak utánna is a Classicum Gubernium 
miatt, mely usque ad annum 1760. tartott, ritkán Ilitek szemben. 
3. A religiosumok azért tractáltatnak a Guberniumban, mert a 
többi vallásoknak Religiosuma is, mellyel gyakorta egyben 
vágynák kapcsolva, ott tractáltatik, és mivel azoknak segedel 
mére, vagy orvoslására máshonnand Parancsolatok nemmehetnek. 

De in Consilio Catholico csak Catholicum Religiosumok s 
egyedül azokról való tanácskozások volnának. Mind ezekre nézve 
pedig azt látom, hogy ha ő Felsége ezen Consiliumot Exk. 
bölcs ítélete szerént valóban tel is álittauá, az meg meg vala 
mint az előtt eloszlana, mivel a Püspökök magokat lelki szoros 
kötelességek szerént az egyházi törvényekhez tartanák. 

Hogy ha tehát Exad ezen bölts Ítéletit a Repraesentatio-
jában hagyni méltóztatik, én is kéntelen leszek részemrtil a 
Repraeaentatiomban mindezeket elé adnom. Hogy ha pediglen 
Exad kihagyni kiván ná, magam is egészben kihagynám. Azért 
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elvárom Exk errttl tudosittó Méltos. Levelet, 8 azalatt is tapasz-
talt kegyea ajánlott élek még élek. 

Vintz 28-va Április 1766. 
(Háfirat)  Litterae privatae per epiecopum Bajtay ad Ex-

cellentigsimum D. Commendantem Generalem Andreám Hadik 
datae, quibus deciarat, se accedeere non posse, ut Consilio Catho-
lico Praeses Gnbernialis tamquam Praeses perpetuus praefigatur. 

A nagynevU királynőnek a bizottság felállítását  megrendelő 
és a fennevezett  főkormányszéki  elnökhöz intezett leirata igy 
szól: 

„Maria T h e r e s i a stb. 

Spectabilis etc. qüaliter Nos in emolumentum Sacrae Re-
ligionis Catholicae curam animarum magis magisque promoven-
dam de capitali Lusitanico una cum suo interusurio, ad finem 
usque Decembris Anni proxiini evoluti in Summa 437305 Rh. 
fl.  1 xr. constituente disponere dignatae simus, ex Decreti ad 
Regium Nostrum in Transsylvania Tbesanrarfum  expediti copia 
hic adjacente intelliges uberius. 

Cum autem intersit, ut in arduo hoc, et Salutari prorsus 
negotio debitus ordo adservetur, ad illius procurationem speci-
alem commissioncm in Transylvania duximus ordinandam. Con* 
stabit haec Comissio ex Te, qua Gubernii Praeside: Episcopo 
latini rítus, Thesaurario Nostro Regio Consiliario Guberntali Ga-
briele Comite a Haller, et uno, quem ipsémét denominabis Com-
missionis Actuario; incumbet vero eidem non solum invigilare, 
ut Parochis egenis actufungentibus,  quorum Proventus Congruara 
in Annis 150 Rh. finis  determinatam non adaequant, inquod ad 
complementum hujus modi Congruae deerit, eo usque rite ex-
tradetur, donec ipsorum reditus per alias accessiones ita meli-
orati fuerint,  ut absque ad jutó ab aerario Suppeditando Summám 
praemissam Constituant (cujus modi casus nihilominus, proutse-
mel exereverint, Nobis sem per referendi  erunt) verum etiam 
suam in id defigere  curam, ut quem ad modum Episcopus pro-
jectum quolibetAuno Comissioni exhibendum habebit, in quibus-
nam locis Templa, Parochiae et Scholae praeferenter  erigenda 
veniant, ita ipsamet etiam Coramissio loca similia pro ratione 
necessitatis plus minus urgente probe secernat, quantum pecu-
niae ad erectioDem unius cujusque Templi, Parochiae et scho-
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l&e requiretur, in calculum conjiciat, huicque una cum aedifico 
rum delineatione horsum su?>mitt «t, rem deaiqui ita moderetur, 
ut pro anno currcnte, tum adhujusmodi acdificia,  cum ad inte 
tentionem Parochorum mcdio tempore ne fors  8710 Rhflni  12 
xri omnino sufficiant;  post evolutionem cujuslibct anni vero 
Eadem Commissio non tantum de eo, quid Anno praetcrito hao, 
iü matéria actum fuerit,  Nos circum stantialiter informabit,  ve-
rum etiam quid Anno scquente perficicndum,  Nobis in antcces-
sum significandum'habebit,  Luae Benigna Resolutio nostra Tibi 
pro tua Directione, et debita observantia hisce intimatur. Cui in 
reliquo Gratiá Nostra Caesareo — Regia, ac Principali Benigne 
propensi manemus. Dátum in civitate Nostra Vienna Austriae 
die quarta Mensis Mártii anno Domini MüessimoSeptigentesimo 
Regnorum vero Nostrorum vigesimo Septimo. 

Maria Theresia mp. 
Carolus Comes Breiner mp. 

Admandatum Sacratissimae Regiaeque Majestatis proprium 
Alexander Horváth." 

Az 1767-ben igy fölállított  kath. bizottság az évek foly-
tán némi átalakulásokon ment keresztül, anélkül azonban, hogy 
lényegileg megváltozott volna. 

1768-ban november 30-án kelt alapító levelével Mária Te-
rézia a nagy szebeni róm. kath. árvaházat létrehozván, annak 
polgári és iskolai igazgatását a kath, bizottságra ruházta, két 
kath. főkormányszéki  és egy kincstári tanácsot nevezvén annak 
előbbi tagjaihoz, mint az az alapító levél II. pontjában olvasha-
tó (L. pttsp. levéltár 1768—287 sz. a.) 1774-ben Mária Terézia 
a főkormányszék  elnökének br. Bruckenthal Sámuelt, egy ágos-
tai hitvallást! férfiút  nevezvén ki, ugyanazon 1774-iki julius 6-án 
a főkormányszékhez  intézett leiratában a kegyes alapítványok 
kezelésével és az árva-ház igazgatásával megbizott kath. commis 
sio elnökségét gróf  Bethlen Miklós kath. vallású kir. kincstár-
nokra és főkormányszéki  tanácsosra ruházta (u. o. 1774. 187. 
sz. a.) — 1775-ben ápril 30-áról ismét a kir. főkormányszékhez 
intézett leiratában a dicső királynő a kath. bizottságot „Commis-
sio in publico-ecclesiasticis* jelzővel megkülönböztetvén, tagjaivá 
még két kath. főkormányszéki  tanácsost, egy titkárt, egy fo-
galmazót és három Írnokot alkalmaz. 1777 november 13-án kelt 
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udvari rendeletének 3. b, szerént még egy a püspök által ki. 
nevezendett áldozár bevételét a bizottságba parancsolja. 

Egy 1778 január 20 án kelt és Szereday Antal nagypréj 
postboz intézett főkormányszéki  átirat szerint, a Felség gró-
Kollonits László erdélyi püspököt tette a kath. bizottság elnö-
kének (u. o. 1778. 13 sz a.) 

II. József  császárnak, ki Magyarország a kotmányának felfüg-
gesztésóvel mindent központosítani és germanizálni erőszakosan töre-
kedett, 1781-ben május 16-án ke't rendeleténél fogva  a bizottságikét 
részre, oszlott, egyházira és tanulmányira, az egyházi bizottság 
csupán kath. egyházi ügyekkel foglalkozott,  a tanulmányi bízott 
ság pedig vegyes volt; 1784-ben minden erdélyi vallásfelekezet 
alapjai közigazgatás alá vétetvén, három bizottság alakult, tud. 
niillik egyházi, tanulmányi és alapítványi, az első katholikusnak 
maradt, a más kettő vegyes elemekből szerveztetett. Azonban 
1790-ben az alkotmány visszaállításával a kath. bizottság 1780* 
iki szerkezetét visszanyerte g azt megtartotta egészen 1849 lg. 

1849-től kezdve egészen 1861-ig az erdélyi cs. kir. hely-
tartóság a kath. bizottság némely teendőit magához kivánta, 
ragadni, de a püspök a volt bizottság teendőinek végzésére csak 
magát tartotta illetékesnek s ezen követelményét érvényesítette 
is. Ez utóbbi évben az erdélyi kir. főkormányszék  visszaállitá 
sával a kath. bizottság is szerveztetett s teendőit folytatta  még 
a főkormányszék  föloszlása  után is az erdélyi ideiglenes királyi 
bizottság mellett egészen 1873 ig, a mely évben az erdélyi kath-
gazgató tanács lépett helyébe. 

Az előbbiekhez számítva még a Compil. Constit. II. r. 1-
tit. 15 pontját, mely szerént a kormányszéki tanácsosokat pleno 
numero, azaz tizenként számban a három nemzetből az ország 
választván, a fejedelem  confirmáljn,  a kath. bizottság szervezete 
következő volt: 

Elnöke a kormányzó, ha katholikus, különben az egyik 
kath. tanácsos vagy a püspök. Tagjai a püspök és a főkormány 
széknek törvény szerént az ország által választott és a Felség 
által megerősített kath. tanácsosai és titkárai s egy a püspök 
ajánlására ő Felsége által kínevezett egyházmegyei áldozár, ki 
az előadói teendőket végezte. A fogalmazási  és kezelési ügyej 
ket a főkormányszék  kisebb kath. hivatalnokai vitték, kiknek 
száma időnként változott. A kath bizottság rendeltése Erdélyben 
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a kath. egyházi és iskolai ügyek fölkarolása  és előmozdítása 
volt a számára királyilag kijelölt hatáskörben. 

A kath. bizottság működési köre pedig 1767-től kezdve a 
lnsitán máskép erdélyi rom. kath. vallásalap, 1768 tói kezdve a 
kath. árvaházalap, 1773 óta a kath. tanulmányi és ösztöndíj 
alap, 1775 után a kath. elemiiskolai alap s 1808-tól kezdve az 
erdélyi kath. elemiiskola tanitói nyugdijalap kezelésére és hasz-
nosítására, a vegyes egyházi ügyek végzésére s az emiitett köz-
alapokból fentartott  iskolák és nevelő intézetek körüli teendők-
re terjedt ki, természetesen a Felség, főkormányszék,  egyéb kir. 
hivatalok és püspök iránti viszonyában. (Erre nézve lásd e 
munka II. részének a végén a „Befejezési  t!) 

1848-ik évi Augustus 27-én tartott erdélyi Róm. Catholicus 
egyházi Vegyes gyűlés: 

J e g y z ő k ö n y v : 
Erdélyi Róni. Catholicus püspök tusnádi Kováts Miklós Úr Ö nagymél-

tósága elnöklete alatt, püspöki lakban délelőtt 10 órakor. 
1. Püspök ő nagy méltósága elnöüi székét a jelen volt Ca 

tholicus Status éljenzése között elfoglalván,  e gyűlést kinyitó 
beszédének alapján v^szi ezen tolyó évi Julius 18-ról 945. püs-
pök szám alatt Erdély minden Ró;n. Catholicus megyéihez, s 
ez egyházi gyűlésre meghivott saját teljes Cziraű tagjaihoz 
intézett főpásztori  körlevelét, első sorolván e gyülé» teendő 
vezérfonalául  a minden bé vett vallások jog egyenlőségből 
fölmerült  kor kivánatait, például az Egyház függetlenségét, 
Catholicum institutum alakítását,— a Róm. Catholica egyház 
Status és Kormányhozi viszonyai meghatározását, s. a. t. fel-
szólitván végül az egyházi gyűlést, a tárgyak fontosságához,  s 
az egyház jövendőjének e tárgyaktól függő  biztosságához méltó, 
higgadt tanácskozásra, & a gyűlés rendezésére, a kinyitó beszé-
det a gyűlésnek ujabbi éljenzése követvén, az ezen gyűlést kép 
ző, részint főpásztorilag  meghivott, részint egyházkerületi, ré-
szint egyházmegyei képviselő, részint hivatalaiknál fogva  behívott 
tagok, ugy a középtanodai mint szerzetesi rendek képviselők 
névsora, miut Constituensek lajstroma felolvastatni  határoztatott. 

2. Olvastatik az egyházi tanácsra meghivott tagoknak 
névsora, a mint következik : 

Elnök: erdélyi püspök Kováts Miklós. 
H i v a t a l o s a k : Grf  Lázár Ltezló. Cherei Farkas. Báró 
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Bornemisza János. Szabó Lajos. Gróf  Nemes János. Kozma Pál. 
Szegedi Mihály. Istvánfi  Pál. Gróf  Káinoki Pál. Györfi  Mihály. 
Széles Salamon. Balla Mibály. Máriaffy  Antal. Balási József.  Fii-
lenbaum Ferencz. Miller Frigyes, iáatskási Pál. Gróf  Bethlen 
Gábor. Horváth Albert. Dindár Anta1. Kozma Imre. Gróf  Kálno-
ky Dénes. Béldi Gergely. Báró Bornemisza Pál. Gróf  Eszterházy 
Dénes. Báró Henter Jó/sef.  Gróf  Kemény József.  Gróf  Mikes Já-
nos, Báró Splényi Mihály. Ugrón Gáspár. Biró József.  Némethi 
János. Hollaky Fercacz. Biró Pál. Henter János. Gáál János Donáth 
Sándor. Gróf  Béldi György. Éder Károiy. Horváth János. Gróf 
Béldi Ferencz. Gróf  Teleki Sándor. Balási József.  Matskási 
Lajos. Gróf  Haller Ignác/. Gróf  Bánffy  József.  Gróf  Bethlen 
Leopold.Gróf  Csáky György. Gróf  Haller Gábor. GrófKaracsay 
Sándor. Matskási Péter. Nemes József.  Gróf  Teleky János. 
Szabó József. 

E g y h á z i h i v a t a l o s a k : Veszprémi Pál. Losteiner Já 
nos. Ráduly János. Keserll Mózes. Vajda Ignátz. Schmidtberger 
József.  Zámbler János. Horváth Pál. Kováts József.  Potyó Fe-
rencz. Mészáros Autal. Lokodi Ignátz. Kovács Ignátz Sándor Adám 
Andási István. Dorgó Károly. Lukácsi Kristóf.  Zcrih Ti-
vadar. Szabó János. Gyárfás  Miklós. Gyenge Imre. Kedves István 
Reinis Lijos. Tankó Albert. Bodnár Lajos. Kovács Antal. Schlau 
Ignácz. Popoi József.  Kádár Antal. Gajzágo Kristóf.  Antaffi  Ferencz 
Kováts Dániel. Kovács Antal. Sándor József.  Pakó János. Tóth 
Ferencz. Ferenczi György. Keresztes József.  Györffy  Ignácz. 
Karácsonyi János. C/.irie! Antal. Gytirma Gábor. Vitos Ger 
gely. 

V á r o s i Fő-b i r ák : Groisz Gusztáv. Erdélyi János. Dá 
niel Ödön. Lázár János. Nóvák Márton. 

A K o l o z s v á r i f ő t a n o d  a T a n á r a i : Banó István 
Gáál Lajos. Baranyai Sigmond. Tegó Alajos. Suhajda Sándor. 
Bruszt Elek, Ábrahám Bogdán. Laffer  Ignácz. Sebestyén Ger-
gely. Medvés Mihály. Koretz Lőrincz. Cseh Ferencz. Berga1 

József.  Szabó József,  Pfenningsdorf  Antal. Bors Lázár. 
K e r ü l e t i eg ybáz i és vi lá gi ké p v i s e l ő k : Matskási 

János. Beehr János. Ferenczi Antal Gábor János. Fercnczi József 
Kolosi Antal. Cáiki Imre. Andrási Antal. Salamon Alajos, Lön 
hárdt Ferencz. Kolosi J'inos. Györfi  Lijoa. Bogo* J&aoa. Av 
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drási Ferencz, Keresztes Márton. László Elek. Veres Márton. 
Zétál János. B. Rauber Károly. Mikó Antal, Sándor István. 
Szentpéteri Imre. Mészáros Károly. Féjér Aroa. SUttz József. 
Beregszászi Lajos. Berzenczei János. Feueregger Károly. Br Ke-
mény István. Miklósi Sándor. 

K ö z é p t a n o d a i K é p v i s e l ő k : Bardotz János. Nagy 
Lajos. Sombori István. Körösi Ferencz. Kovács Lajos. TriUré-
mer László. Marosán András. Darvas János. Veress Ignácz. 
Ágoston Károly. 

K o l o z s v á r i megye k é p v i s e l ő i : Vinkler Ferencz* 
Csató János. Bogdánffy  Gábor. Tamási Antal Basa Miklós. 
Bllrger Ferencz. 

Oszvesen 166. 
A lajstrom tudásul vétetett. 
3. Inditványoztatott, hogy elnök Ö nagyméltósága kéressék 

meg, miszerint e terem a gyűlés alkotó tagjai, ugy megjele-
nendő hallgatók béfogadására  nem lévén elégséges, egy tágasbb 
czélszerübb teremről gondoskodni méltóztassék. 

Elnök ő nagyméltósága ez indítványra azon nyilatkozatot 
tévén, hogy a jelen terem csak is most a nagyobb számmal 
felgyűlt  hallgatóság miatt látszik szűkült lenni, de ha a gyű-
lésben — mint remélhető csak is a Constituensek jelenendnek 
meg, a terem czélszerü lesz, s igy az indítvány felesleges  volt. 
— E nyilatkozat elfogadtatván,  az inditváuy magától elenyészett, 
(lásd a 12 számot.) 

4. Elnök ő nagyméltósága előterjeszti, miszerint a gyűlés 
teljes álakitására, s ezt követő tanácskozás megkezdhetésére 
szükséges két jegyző választása,— egy világi rendből a jegyző-
könyv szerkesztésére, más az egyházi rendből a felterjesztések 
szerkesztésére, a tárgyak könnyebb és sietőbb kezelésiért is, 
de a világi és egyházi Státus közös viszonyai s érdekei tekin-
tetéből is. Mivel pedig elnök Ö nagyméltósága e gyűlésnek 
hivatalnokai választásábani szabad jogát ismeri, azt korlátolni 
nem kivánja, felszólítja  a gyűlést joga szabad tettszése szerinti 
gyakorlatára. 

A.' gyűlés tanácskozása jelenleg idő kímélést igényelvén, 
szabad választási joga érzetében, s' annak jövendőre uézt is 
sértetlen fenntartásában,  a jegyzőket szozatolással választani 
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ezúttal nem kívánja, hanem kéri telyes tisztelettel püspök 
nagyméltóságát, miszerint a jegyzői hivatalokra a világi és 
egyházi Státusból egy egy, ő Nagyméltósága előtt alkalmasabb-
nak ismert személyt kijelelni méltóztassék. 

5. Elnök ő Nagyméltósága agyülés előbbi kérése nyomán jegy-
zővé jeleli ki az e g y h á z i a k közül alfalvi  plébánus Andrási 
Antalt, a v i l á g i a k részéről Vinkler Ferenczet. 

E kijelölés következtében az e g y h á z i a k részéről And-
rási Antal, a v i 1 á g i a k közül Vinkler Ferencz felkiáltással 
jegyzőkké választattak. 

6. Elnök ő Nagyméltósága a közben jöhető azon akadály 
kikerüléseért, ne hogy a vegyes egyházi tanács ügyei püspök 
ő nagyméltóságának jelen nem lehetése esetében akadályt 
szenvedjenek — jogegyenlőség tekintetéből is szükségesképén 
indítványozza — egy a világiakból leendő alelnök választását, 
ki ő nagy-méltóságának a vegyes gyűlésekben akár távol léte, 
akár egészségi tekintetből meg nem jelenhetése miatt az egyházi 
gyűlés elnöklését vigye, mi végre fölszóllitja  " a gyűlést az 
alelnök választására. 

A gyűlés az alelnök választásban is ezúttal szavatolás 
jogát gyakorolni nem kivánván, közfelkiáltással  Gróf  Kemény 
Józsefet  választotta alelnökül. 

7. Elnök ő Nagyméltósága e szerint a gyűlést alakitottnak 
nyilvánítja, előterjesztve azt, miszerint az e gyűlés tanácskozását 
igénylő fontos  tárgyak bővebb, s annál fogva  külön, e gyűlésen 
kivüli előleges értekezést kívánnak, — indítványozza, hogy a 
kitűzött tárgyak feletti  előértekezésre egy számosabb bizottmány 
neveztessék, mely még ma megkezdve előértekezését, munká-
latát minél elébb terjessze a gyűlés eleibe, — mi végett ő 
nagyméltósága e kinevezendő bizottmányt az egyháziak, ugy 
mint világiak részéről egyforma  számmal látná alakitandónak, 
minthogy idő kíméléssel történjék meg, ő nagyméltósága a bizott-
mány leendő tagjaivá kijelelését megtenni hajlandó lenne. — 
Ki is jelelvén: 

A v i l á g i a k r é s z é r ő l : Szegedi Mihályt. Gr. Kemény 
Józsefet.  Gr. Béldi Ferenczet. Kozma Imrét. Urvos Szabó Jó 
zsefet.  Sebestyén Gergelyt. Berzentzei Jánost. Groisz Gusztávot. 
Vinkler Ferenczet. Mikó Antalt. Fejér Áront. Nemes Józsefet. 
Lázár Jánost, 
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A z e g y h á z i a k r é s z c r ő 1: Káduly Jánost. KeserüMózest 
Kovács Antalt. Bodnár Lijost. So-nbori Istvánt. Andrási Antalt. 
Gábor Jánost. Pakó Jánost. Vitos Gergelyt. Nagy Lajost Bardocz 
Jánost. LBnhárdt Ferenczet. Andrási Istvánt. (Lásd a 11. számot.) 

E kijeleltekben a gyűlés megnyugvását nyilvánítván, azon 
huszonhat tagot tervező bizottminynyá nevezte, gyűlés helyéül 
a királyi fötanoda  tanács próbatételi teremé, — egybegyülés 
idejéül pedig ma délután 4 óra határoztatván, oly módon, hogy 
e bizottmányi gyűlésben e gyűlésnek több tagjai is ha jelen 
lenni szándékoznának, — abban részt vehessenek, s a tárgyhoz 
gzólhasanak ugyan, de határozó szava csak a bizottmányi ta-
goknak legyen, értekezések s ebből folyó  munkálatok érvényes-
ségére a rendes bizotmányi tagokból tizenötnek jelenléte kí-
vántatván. 

8. Inditványoztatik, hogy a Catholicus Státusnak az egyház 
látható feje  azaz Pápa iránti hű ragaszkodás jelentessék, poli-
ticai szempontból pedig a Király és a magyar alkotmány, ugy 
a magyar törvények iránti ragaszkodásának, bódolatának be-
bizonyítása szükséges levén, hogy a gyűlés a Király, magyar 
alkotmány, s törvényekhez való hűsége jeléül a gyűlés által 
megállítandó eskü forma  szerént hütet tegyen le. 

Az esküforma  megkészít1 etni határoztatott. 
9. Olvastatik az esküforma,  mint következik. Én N. N. es-

küszöm az egy élő Istenre, ki atya fiu  szentlélek, telyes Szent-
háromság egy örök Isten, — a boldogságos Szűz Máriára —és 
Isten minden Szenteire, hogy V-dik Ferdinánd Magyar Király, 
ugy a magyar alkotmány és törvények iránt tántoritbatlan biv, 
engedelmes, annak minden erővel védője, oltalmazója leszek.— 
Isten engem ugy segélyen. 

Ez eskűíorma elfogadtatván,  a gyűlés alkotó minden tag 
jainak telyes fel  állása után az eskü egyhangúlag a gyűlés 
által ünnepélyesen le tétetett, — mi is a Catholicus Status hü 
bódolatának be bizonyításául s jövendő példájául jegyzőkönyvbe 
igtattatni határoztatott, valamint a Catholicus Statusnak az egy-
ház látható tejéhez azaz Pápához való hü ragaszkodása is jegyző 
könyvbe vétetni határoztatott; befejezvén  az esküt a gyűlésnek 
Királyt — és magyar alkotmányt éljenző háromszoros örömtelyes 
kiáltása. 

10. Elnök ö nagyméltósága a mai gyűlés tárgyait bevégzettek-
nek nyilványitván, ezzel eloszlott. 
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1848 dik évi Augusztus 28-kán folytai  ott R. Catholicus egy-
házi vegyes gyűlés 

J e g y z ő K ö n y v e 
Püspöki rendes elnöklet alatt, püspöki lakban délelőtti 9 órakor. 

11. Előbbi gyUlés jegyző könyve felolvastatván  hitelesíttetett. 
12. Bardotz János K.-Fehérvári középtanodai tanitó elő ter 

jeszti, miszerint a tegnapi gyűlésnek mindjárt elején indítványozta 
vala, hogy a mivel a püspöki lak a gyűlés alkotó tagjai és 
hallgatóság számához nem elég, czélszerü kéressék megő nagy 
méltósága, hogy egy tágasb teremről gondoskodni méltóztason; 
mivel pedig ez indítványát a mult gyűlés jegyző könyvébe be 
igtatva uem találja, — annak beigtatását kéri. 

Elnök ő nagyméltósága ez előterjesztésre azon fölvilágo-
sítást adván, hogy a jelen gyűlési terem csak is most, a nagyobb 
számmal fölgyült  haligatóság miatt látszik szükült lenni, azonban 
ha a gyűlésben mint remélhető - csak is a constituensek je-
lenuek meg, a terem elég czélszerü leend — 8 igy az előter-
jesztés feleslegessé  vált, e nyilatkozaton a gyűlés megnyugodván, 
annál fogva  a Bardotz János előterjesztéséből keletkezhetett 
aggodalom is önként elenyészett, azonban ez előterjesztés, és 
tulajdonképpen ismételt indítvány Bardotz János saját kívánsá-
gára — a mult gyűlés jegyző könyvébe azou sorozattal, melybe 
igtatandó lett volna, pótlólag beigtatni határoztatott (lásd a 
3-dik számot.) 

13 Indítványoztatik, hogy mivel a püspöki k. fehérvári 
lyceum tanárai részéről a tervező 26 számú bizottmányba bé 
nevezés nem történt, — hittanár Andrási István azon bizottmány 
tagjai közé szoroztassék. 

Béigtattatni határoztatott. (lásd a 7-dik számot). 
14. Imlitványoztatik, hogy minekutána a tegnapi napon 

a jelen lévő 11. Catholicus Státus a magyar Király, alkotmány, 
s törvények iránti hűségre, ragaszkodásra esküjét testületileg 
letette, a megyei papság, s az egyház megye emberei, ugy mint 
iskola mesterek, kántorok, harangozók, hasouló eskü tételre 
köteleztessenek, továbbá, mivel az esperesek, s kerületi képvi-
selők közül, némelyek a főpásztori  körlevél ellenére meg nem 
jelentek, büntessenek meg az egyházi törvények értelmében. 
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Az indítvány e l ső ágára határoztatott, hogy a megyei 
papság és egyházi megye emberei állal az eskU a magyar ki-
rály, alkotmány s törvények iránt tétessék le, s e határozat 
végrehajtása iránti rendelkezés megtételére püspök ő nagymél-
tósága kéressék meg, annál is inkább, mert ő nagyméltósága 
nyilatkozott, hogy ezt előre tervbe vette. — 

M á s o d i k á g á r a n é z t határoztatott: hogy minek utá-
na püspök ő nagyméltósága nyilatkozata szerint a meg nem 
jelentek közül némelyek meg nem jelenésöket előre jelentették, 
püspök ő nagyméltósága által jövendőre nézt a pontos megje-
lenésre komolyan szólittassanak fel,  azok pedig, kik előleges 
jelentés nélkül e gyűlésből kimaradtak, komolyan fedessenek 
meg, azok végül, kik meg -nem jelenhetésöket jövendőre 
nézt igazolni nem tudnák, vagy mulatnák, az egyházi törvények 
által szabott büntetés alá vonat tassanak. — 

15. A jelen jegyzőkönyv 7 ik szám alatt kirendelt tárgy 
taglaló bizottmány, azon tárgyakról, melyeket eddig taglalás 
alá vehetett, s melyek feletti  intézkedésről javallatát el készít-
hette, munkálatát vizsgálat, s elhatározás végett beadja; mi is 
először maga egész terjedelmében felolvastatván,  s azután pon-
tonkénti tanácskozás alá vétetvén, 

minekutáua annak 1-ső és 2-dik pontja, s a 3-ik első sza-
ka a bizottmány miként lett alakulása, elnök, s jegyző válasz-
tás feletti  bizottinányi magány tanácskozást, és megállapodást 
tárgyazza, mint e gyűlésnek nem érdemleges tárgya tudásul 
vétetett, 

16. Olvastatik a bizottmányi munkálat 3ik pontjának 2-ik 
szaka, mely szerint G. Béldi Ferencz a bizottmányt magyar 
hazánknak jelen veszélyes áilapotjára figyelmezteti,  melyen min-
den kitelhető erőből segíteni, egyesekuek szint ugy, mint tes-
tületeknek polgári szent kötelességök kívánja, miből kifolyólag; 
hogy az erdélyi Róm. Catholicus status is a veszélyben forgó 
hazának segélyül legyen, iuditványozta, hogy az erdélyi R. 
Catholicus status saját alapítványaiból betolyó pénzek s 
kamatoknak, a rendszerezett költségek élőleges kivántatóságán 
feleslegül  maradandó részét, a jelenleg veszéllyel fenyegetett 
köz álladaloranak adja át, mi által indítványozó Gróf  szerént 
nem csak alapítványi tőkéink, s kiadható kamataiuk biztosittati 
pának, hanem a haza ily módoni fel  segélyezése által egy polgár-
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feleslegül  maradandó részét, a jelenleg veszéllyel fenyegetett  köz 
álladalomnak adja át, mi által indítványozó Gróf  szerént nem 
csak alapítványi tőkéink, s kiadható kamataink biztosíttatnának, 
hanem a haza ily módoni felsegélyése  által polgári szent köte-
lességet teljesítenénk. — 

A bizottmányi szerkezetnek elfogadásával  határoztatott, hogy 
minden kiadható olyan alapítványi nagyobb-kisebb pénz öszveg, 
mely a rendszerezett szükségek bizonyos fedezésén  felyül  ma-
radand, 100 tóli ötre, ezentúl nem privátusoknak, hanem addig 
mig a magyar haza veszélyben forog,  a magyar közálladalom-
nak adassék kölcsön, s ezen határozatról valamint a magyar fele-
lős ministerium, ugy a királyi főkormány  mellett lévő Gatholicns 
Commissio, és a fehérvári  káptalan a jelen gyűlés által értesít-
tessenek. — 

17. Ulvastatik a bizottmányi munkálat 4-dik pontja, mely 
szerint a bizottmányban tárgyalás alá vétetvén a püspöki kör-
levélben kitűzött R. Gatholcus egyházi függetlenség  megállapí-
tása. — 

E tárgyra nézt is elfogadtatott  a bizottmányi Szerkezet, 
mely szerént a gyűlés maga is: a R. Catholicus egyház függet-
lenségét— a magyar honi 1847/8-dik évi XX-dik törvényezikk 
ben már életbeléptetettnek tekinti, s ugyan azért ezen fllgget 
lenség tényezőire nézve, s az említett törvényezikk értelmében 
e gyűlés következőleg nyilatkozik, jelesen-. — 

a)a R. C a t h o l i c u s egyház— s v a l l á s - s z a b a d s á g i 
j o g á b a n , — miszerint t. i. a Catholicus égyház saját bit-
elveiben, és szerkezete szellemiben, szabad vallási tanításában, 
ezen tanítás módja felőli  intézkedés és őrködésben, szertartásai 
megállítás ában és gyakorlatában, egyházi fegyelme  elrendezésé-
ben és szilárd fentartásában,  minden bévett vallásokra nézt Or-
szágosan ki mondott Szabadság, — egyenlőség — és visszonos-
ság elvénél fogva  ne korlátoltassék, annyival kevésbbé, mivel az 
eddigi erdélyi sarkalatos törvények jelesen az 1744-beli 6-ik 
7-ik és 1791-beli 53-dik, 54-dik törvényezik által a Catholicus 
vallás ezen szabadságára nézt tökéletesen biztosítva van. — 

b ) a Z s i n a t o k , és v e g y e s S t á t u s g y ü l é s e k é ven-
k é n t i t a r t á s á r a n é z t : azoknak tartása honi törvényeink 
(Aprob. const. I-ső része, I. tit. 3-ik art. és az 1791 beli 
53-ik törv. czikk) értelmében biztosítva lévén, törvényesjogunk 
EGYHÁZ TÖRTÉNELMI ADATOK II, 9 
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kai élni fogunk,  s azért azoknak meghatározott időbeni megtar 
tására, az arra Tridenti köz Zsinat által is (sess. 24. C. 2. de 
reform)  kötelezett erdélyi püspök Úr a gyűlés által megkére-
tett — 

18. Inditványoztatik, hogy a Zsinatok tartásában Székely 
földre  is legyen tekintet, azaz Zsinat, mint más vallásoknál — 
ott is tartassék. — 

E tárgy elhatározása halasztatik azon időre, midőn a 
Zsinatok szerkezete lészen napi renden. 

19. Folytattatik a bizottmányi munkálat vizsgálata. 
c) a római pápával, miut az Anyaszentegyház látható fe-

jéveli szabad közlekedést illetőleg: A már kimondott vallási 
függetlenség  értelmében kimondja a gyűlés, hogy minekutánna 
a praeventiv Censura is megszűnt, s minek utánna az uj kor-
mány rendszer a régi kormány mellett fenn  állott akadályozó 
rendeleteket megszűntette, valamint a magyar honi püspökök a 
Catholica egyház ügyeit tárgyazó irataikat Komába, ugy a római 
pápa is a magyar honi püspökökhez küldendő válaszát; smin-
den egyéb brévéit, a kormány utján kivül és a kormány részé-
ről eddig gyakorlott p i a c e t nélkül kivánják fel  és le kül-
deni — 

20. Elnök ő nagyméltósága a mai gyűlés tárgyait be vég-
zetteknek nyilvánitván, a tanácskozás folytatását  hónapi reggel 
9 órára tűzi ki. — 

S ezzel a gyűlés eloszlott. 

1848. évi Augusztus 29-kén folytatott  R. Catholikus vegyes 
egyházi gyűlésének 
J e g y z ő k ö n y v e . 

Püspök elnöklete allat, püspöki lakban, reggel 9 órakor. 
Elnök ő nagyméltósága minek előtte a vegyes egyházi 

gyűlés a mai tárgyakkali foglalkozásba  bocsátkozna, előleges 
tudásul jelenti, mikkép bár is nem minden e gyűlésre hívottak 
jelentek Jegyen meg, mindazon által némelyek, kik jelen nem-
lehetésöket igazolván, ő nagyméltóságától nyertek részint a meg 
nem jelenésre, részint el távozásra engedelmet. — Illyenek: a 
K.-fehérvári  biró Erdélyi János, kit hivatali jelen állása kénte-
tett haza menni, a Mvásárhelyi biró Lázár János, ki ugyan 
a gyűlés elején részt vett, de felhivatása  kivánta visszatérését, 
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a honvédelmi lovas toborzás elősegélyése végett, végül a Csík-
somlyói Sz. Ferencz szerzeti gvárdián, ki maga itt járván, a 
ház környülményei múlhatatlan haza távozását igényelték, maga 
helyett az ottani királyi növelde igazgatóját Varga Kelement 
hagyván. Minek előleges tudatása után nyilvánittya ő nagy-
méltósága azt is, hogy senki e gyűlés jelen lévő tagjai közül el 
távozhatási engedeleraért ő nagyméltóságához ne folyamodjék, 
a jelen vegyes egyházi gyiilés fontos  tárgyai mindenkinek ittlé-
tét, kitűzését kívánván, miből folyólag  ő nagyméltósága senki-
nek a távozásra engedelmet nem adhat, 8 adni határozotan nem 
Í8 fog.  — 

Elnöki hivatalánál fogva  továbbá, mint e gyűlés kinyitá-
sakor ugy most is fel  hívja a gyűlést, hogy felhagyva  minden 
oly tanácskozási móddal, mely akár bővsége miatt e gyűlés 
foglalkozását  csak késlelhetné, az idő intését tartsa szemei előtt, 
mely most sebess, és mégis megfontolt  tényt igényel, nebogy a 
már már végére járó magyarhoni gyűlés eloszolván, a tanács-
kozás nem elég higgadtsága Czélunktól elejtsen, midőn másfelől 
mindenkinek hivatali ugy mint magány körülményei is időté-
kozlást nem engedvén, polgártársaink által a tárgyak felvételi 
hanyagságával, vagy tán éppen hivatásunk végrehajtása szándé-
kos késleltetésével gyanasitathatunk, — mit előre bocsátani 
midőn bizodalmas kötelességének tartott, első tárgyal a jegyző-
könyv felolvasását  tűzi ki. 

21. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve fölolvastatván,  — bi-
elesittetett 

22. A tárgytaglaló bizottmány béadja munkálatát a Catho-
licus p a p o k n a k s e g y h á z i s z o l g á k n a k i l l ő fize-
t é s s e l e l l á t t á s o k m ó d j á r ó l ; mi i s e l ő s z ö r egész 
teijedelmében határoztatott felolvastatni,  s ennek következésében 

23. Olvastatik s az olvasás bé lett végzete után mineke-
lőtte a gyűlés azon munkálat taglalásába bocsátkozott volna, 
Andrási Antal alfalvi  plébánus e munkálat iránti azon vélemé-
nyét terjeszti elő, miszerint a választmány e szerkezetét, mint 
utasításával teljesen megegyezőt, maga egész terjedelmében pár 
tolja, s azt el is fogadtatni  kéri, kéri pedig, hogy a papság 
nem felesleges,  de olly illő fizetéssel  látassék el, mely a ruhá-
zat 8 élelem nélkülözhetetlen megszerzésére elég lévén, a papság 
ne legyen kénytelen szántás vetéssel foglalkozva,  a különben 
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hivatásánál fogva  önmivelésére kellető időt anyagi szükségek 
beszerzésére fordítni,  s e miatt a bivek oktatását, papi tiszte 
pontos teljesítését végetlen kárára a népnek és statusnak el. 
hanyagolni kényszerült ne legyen. Láttassék el pedig illő fize-
téssel a papság azért — mert 

a) a köz életben csak is annyi tisztelettel viseltetünk va-
lami iránt, mekkora gond annak fenntartására  kívántatik. 

b) Az Isteni tisztelet nagyszerűsége fennséges  érzetet, a 
szegénység, rongyosság aljas és megvető érzelmeket ébreszt 
keblünkben. 

c) a papság szegénysége csökkenti tekintetét, meg tosztja 
a jó tehetés tehetségétől, a vallás, papság és jövedelme 
zoross kapcsolatban állván, mely utóbbitól ha megfosztatik  a 
papság süllyedni fog  a vallás, minek sülyedése a polgári tár-
saság összeomlását vonja maga után, a polgári társaság vallás 
nélkül fenn  nem állhatván, — mely nyilatkozatát jegyző könyvbe 
igtatni kéri. 

Be igtatni határoztatott. 
Keresztes Márton Udvarhelyi tanár a szerkezetre megjegyzi, 

miszerint a Catholicus Státus a papság és egyház szolgái fize-
téséről maga terveztetik gondoskodni, — mind saját meggyőző-
dése, mind küldői utasítása szerint azon véleményen vagyon, 
hogy az egyházi személyek s papok fizetése  egésszen a közálo-
mányra bizassék, s éppen ezért minden egyházi javak a közál-
lománynak átadandók, mely vélekedését küldői előtti maga 
igazolása végett jegyzőkönyvre vétetni kéri. 

Fel vétetése, egyszersmind a válaszmányi szerkezetnek 
szakonkénti olvasása határoztatott. 

25. Ulvastatik a szerkezet szakonként, s némely styláris ja-
vítások után az egész szerkezet a gyűlés által el fogadtatottnak 
nyilványitatván, határoztatottt: 

A Catholicus Státus saját egyháza papjai és szolgái fize-
téséről, egyházok szükségeiről oly módon kiván maga gondos-
kodni, hogy azok, a magyar honi püspöki, káptalan, s minden 
egyéb egyházi javakból, s minden némü a vallás fenntartására 
tett vallási alapítványokból, mint nem íőpásztori vagy Megyei 
magány javakból, hannem mint a Catholicus egyház sajátjából 
az ős keresztény mód szerint látassanak el; — ezen összes egy-
ház állományi javakból számítja ki tehát a Catholicous Status: 
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a) azon készpénzbeli fizetéseket,  melyeket eddig az állo-
mány (talán állam) az egyházak szükségeire papoknak és egy-
házi szolgáknak adni s fizetni  köteles. 

b) a kisebb rendtt papságnak a dézma megszűnése által 
okozott, de a Magyar honi XlII-dik törvény ezikk által kárpótol-
tatni határoztatott jövedelembeli veszteséget, minek minő hama-
rébbi kár pótlását annál sürgősebben követeli a Catholicos sta-
tus, mivel a dézma vesztett, kisebb rendű papság annak elvesz* 
tével csak nem minden jövedelmi forrástól  el esett. 

A Catholicus státus továbbá az emiitett összes egyházi ja-
vakat, mint számos honi törvények által biztosított kétségtelen 
Rajátját, az összes magyar honi Catholicus egyház részére meg-
tartja, azon javadalmaknak összeírására, commássálására, keze-
lésére, a Magyar nemzeti zsinat által egyházi és világi tagok-
ból álló vegyes bizottmányt kiván kineveztetni, mely az igy 
öszvesitendő egyházi javak menyisége szerént az egyházi tagok 
díjazásának fölosztásában  szükséges maximumot s minimumot 
határozza meg, s igy az öszvesitett egyházi javak az egyházi 
személyek fizetésseli  el látásának, mint szintén a Coltus és egy-
házi szükségek fedezésére  kivántató költségek forrását  teendik. 
— Hogy pedig ez összes egyház jövedelmi forrásokból  a már 
föl  hozott szükségek annál Könnyebben fedeztetthessenek,  a 
társas Cáptalanok megszüntetéssét, a szükség feletti  Canonokok, 
apát és prepostságok reducáltatását a Catholicus Státus elvileg 
elfogadja,  s annak idejében életbe léptetésére igyekezend. 

Mivel pedig az egyházi javak a kimondott elv szerént a 
papok és egyházi szolgák illő ellátására el kerülhetetlenül szük-
ségesek, 8 mint magány egyének ellátására szánt javak magány 
javaknak tekintendők, — azért a Catholicus Status az nrbéri-
ség eltörlése által okozott jövedelmi hiányt a püspökeknek, káp-
talanoknak, s minden egyes egyházi tagoknak éppen ugy ki* 
vánja kárpótoltatni, a mint az a magány föld  birtókosoknak az 
1847—8-beli IX-dik törvény czikben ki mondott elv szerint 
kárpotoltatni igértetett, végre 

A székely megyékben még eddig létező, s a hivek által 
lelki pásztoraiknak őszi és tavaszi gabona termésből kepe ne-
vezet alatt adni szokott fizetés  körül felmerült  nehézségek on-
nan látatván eredni, hogy midőn az Ország más honpolgárai a 
papi dézsma adása alól törvényileg föl  mentettek, s a dézsma 
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meg szüntetésével jövedelmi hiányt szenvedett kisebb rendtl 
papságnak köz álladalmi kölcségen leendő Kármentesítése ki-
mondatott, akkor a székely földön  lévő kepézés, mely főleg  a 
szegénységre nézve a dézmánál sokkal és annál nyomasztóbb, 
mivel a hivek évenkénti szalmás gabonabéli őszi és tavaszi ter-
méseikből nem tiz kalangyából egyet, hanem 12 kalangyára 
felmenő  őszi ngy, mint tavaszi termesztményeikből külön külön há-
rom kalangyát éppen ugy tartoznak fizetui,  mint kinek száz 
vagy több kalangyája termett s mégis csak 12 kalangyáról 
köteles kepézni, ezokból határoztatott törvényhozás utjáni ki 
eszközlése, — hogy valamint az ország több részeiben, a hon-
polgárok a kepével eredetére nézt egytermészettt papi dézma 
alól fölmentettek,  ugy a székely föld  lakosai is a kepe nyo-
masztó terhe alól föl  szabadittatván, az iunen eredendő veszte-
ség kárpótlását az 1847—8-dik évi XlII-dik törvényczikk ér 
telméhen a Status eszközölje. 

Mind addig pedig, mig az egyháznak szükségei fedezése, 
s egyházi tagok ellátása az előre bocsátottak értelmében és 
szellemében meg történhetnék, az egyházi tagok fizetésének  s 
egyházak szükségei fedezésének  jelen státusquoja szoross köte-
lességül fenn  marad. 

26. Elnök ő nagyméltósága a mai gyűlés tárgyait bévé-
gezetteknek jelentvén, s a vegyes gyűlés idejét holnap reggeli 
10 órára tűzvén ki, a gyűlés eloszlott. 
1848 ik évi Augustus 30-án folytatott  R. Catholicus vegyes 

egyházi gyűlés 
J e g y z ő - k ö n y v e . 

Püspöki elnöklet alatt, püspöki lakban délelőtli 10 órakor. 
29. Előbbi gyűlés jegyző-könyve olvastatván, hitelesíttetett. 
30. A tárgy taglaló bizottmány beadja munkálatát az is-

kolai s alapítványi ügyek rendezése tárgyában.— 
Maga egész terjedelmében fölolvastatni  határoztatott. 
31. Olvastatik, s az olvasás be lett végzése után ponton-

kénti taglalás alá vétetvén a szerkezet, minek utána elnök ő 
nagyméltósága a szerkezet feletti  hoszszabb vitatkozásból hatá-
rozott kimondást jelenleg még nem tehet, Elnök ő nagyméltó-

sága az időtt is el töltuek jelentvén, a tanácskozást bezárta, a 
határozat kimondását pedig hónapi gyűlésre halasztotta, reggeli 
9 órára hiván egybe a gyűlést — ezzel a gyűlés eloszlott 
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1848'ik < v Augustus 31-én folytatott  R. Catholicus vegyes 
egyházi gyűlés. 

Jegyző-köny ve. 
Püspöki elnöklet alatt, püspöki lakban, reggeli 9 órakor. 
32. Előbbi gyűlés jegyző könyve olvastatván, hitelesíttetett. 
33. üJnök ő nagyraéltósága előterjeszti; miszerint az is* 

kólák Ugye tegnapi napon hoszszasabban megvitattatván, meg* 
állapodás, és határozás azért nem történhetett, mert a vitatkozó 
felek  egymást tökéletesen meg nem értették, megkísérteti tehát 
a véleményeket öszve egyeztetni, s ogy véli, meg egyezet a gytt 
lés abban, s elvileg meg is határoztatott, hogy a R. Catholicus 
Status saját iskoláit felekezetieknek  tartandja, s igy már nem-
lehetvén azon kérdés, akarja-e a R. Catholicus Status elemi, 
közép, és főiskoláit  közre bocsátatni, csak is azon kérdés van 
hátra, akar-e a R. Catholicus státus a több vallás felekkezetek-
kel aránylagosan a Kolozsvárit fellálitandó  Universitáshoz, ha 
az iránt felszolittatunk  járulni? KérdésUl tűzi ki tehát ő nagy-
méltósága: akkar-e a R. Catholicus státus a több v a l l á s fe-
l e k e z e t e k k e l a r á n y l a g o s a n a K o l o z s v á r t t kö-
z ö s ö n f e l á l i t a n d ó  U n i v e r s i t á s h o z , ha az ir&nt 
f e l s z o l i t á t i k ,  j á r u l n i v a g y nem 

E kérdés elfogadtatván,  az iskolák ügyében határoztatott, 
miszerint: 

A R. Catholicus státus saját mindén elemi, közép és főta-
nodáit magának, az az felekezetieknek  tartja, a Kolozsvártt fel 
állítandó közös universitáshoz, ha az iránt felszolitatik,  a több 
válás felekezetekkel  aránylagosan járulni igen is akar, mivel 
azonban az iskolák czélszerü rendezése, vezetése a Cathollicismns-
nak szintúgy, mint más vallásfelekezeteknek  élet kérdése, a jelen 
vegyes egyházi gyűlés sürgető teendőinek ösmeri, egy vegyes 
bizottmány kinevezését, mely a nemzeti, elemi, közép s ffltano-
dák, mint szintén nevelési rendszer .hiányait kiismerve, a kor 
igényeinek megfelelő  tervet dolgozzan, figyelemmel  lévén a 
magyar honi R. Catholicus iskola rendszer és a közállomány 
által felállítandó  minta tanodákra. 

34. Olvastatib Veress Mártonnak mint abrudbányai espe-
resi kerület képviselőjének a kerületi espereshez intézett, általa 
pedig rövid uton bemutatott levele, melyben megromlott egés-
sége miatt e vegyes egyházi gyűlésre meg nem jelenhetését je-
lentve, a gyűlés előtti igazolását kéri Tudomásul vétetik. 
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35. Olvastatta a Kolozsvári királyi középtanoda tanárai-
nak je'entések, melyben azon tanoda képviselőjévé választott 
tanár Trittrémer Lászlónak betegsége miatti eltávozását tudatva 
jelentik, bogy a tanoda tanárai Bartos Ignácznak helyettesíté-
sébe meg egyeztek legyen, tudásul vétetik. 

36. Olvastatik Erzsébet városi főbiró  Dániel Eugen felírá-
sa, melyben jelenti, miszerint már korábbi tőkormányzói ren-
deletnél fogva  a jelen mozgalmak miatt hon tartózkodása 
parancsoltatván, e miatt a vegyes egyházi gylilésre megjelenése 
lehetetlenné vált legyen, tudásul vétetik. 

37. Keresztes Márton az iskolai ügyben 33-dik szám alatt 
tett határozatra vonatkozva, ujjitja 24 ik szám alatt tett azon 
indítványát, hogy az egyházi személyek, s papok fizetése  egész-
szen a közállományra bizassék s épen ezért minden egyházi 
javakata közállományoknak kiván átadatni, s jelen ujjitott indít-
ványát jegyzőkönyvre vétetni kéri. Felvétettni határoztatott 

38. Folytatatik a tárgy taglaló bizottmányi szerkezet ol-
vasása a tanulmányi pénzalap (studiorum fundus)  ügyében: 

Elfogadtatván  a szerkezet, határoztatott, miszerint 
A tanulmányi pénz alapot, melyből a Kolozsvári főtanoda 

tanárainak egy része, a közép tanodák tanárai pedig kevés ki-
vétellel fizetésöket  mind vették s melyből azon iskolák szüksé. 
gei is fedeztettek,  a R. Catholicus státus mint számos honi tör-
vények, jelesen 1744-ki 8-ik, 1791 beli 54-ik, 55-ik törv. czik-
kek által is biztosított kétségtelen tulajdonát, maga részére 
ezentúl is megtartani nevelési Ugy szülte kötelességének ismeri. 
Mivel pedig a kolosmonostori Uradalom a tanulmányi pénz alap-
hoz tartozik, a mennyiben az úrbér s dézma megszűntével jö-
vedelmében az irt pénzalap csökkenést szenvedett, az 1847/8-ik 
magyarhoni IX-ik törvényezikk szerént ezen hiányt a R. Catho-
licus status kárpotoltatni követeli. 

39. Tárgytaglaló bizottmányi szerkezet olvasása folytattat 
ván. az Ö s z t ö n d í j ( s t i p e n d i u m ) p é n z a l a p ü g y é b e n . 

Elfogadtatott  a szerkezet, határoztatván, az ö s z t ö n d í j 
pénzalapot is az alapítók szándékához, s rendeletéhez képest 
kéntelenittetvén kezelni. 

Catholicus status, menyiben a Báthori s Leopold királyi 
alapítványok a királyi foldöni  dézma megszűntével enyészetnek 
indultak, e hiány kárpótlását a Catholicus status a mondottak 
szerént hasonlóan követeli. 
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40. Folytattatik a bizottmányi szezkezet olvasása az egy-
h á z m e g y e i k e b l i ü g y e k r e u é z t 

1) E g y h á z m e g y e g y ű l é s r e n d e z é s e t á r -
g y á b a n : 

A szerkezettel egyértelmileg határoztattott, miszerint: 
A megye gyűlésnek nép képviseleti alapon kelletvén ala-

kulni, ez okból 
a) mind azok, kik a nép képviseleti választásról szollo 

1847—48-dik magyar boni 5-dik törvény czikk szerént a 
polgárzatban választási képességgel birnak, valamint a tiszti rangú 
Catholicus hivatalnokok s patronatusi joggal biró egyének, az 
egjház megyei gynlésen választási képeséggel birandanak, a 
bányavidéki só és székely kisebb helységekre nézt azon mó-
dosítással miszerint ott minden önálló gazda egyszersmind me-
gyegyűlési választó lészen. 

b) A választási képeséggel biró egyének, a Városi vagy 
falnsi  népességhez képest — magok köréből nagyobb vagy 
kissebb — de állandó képviseletet választanak. 

c) A teljes megyei választó testület csak a plébános, 
gondnok, kántor, egyházfiak,  képviselő bizottmányi s más egy-
házi s iskolai választások esetében, és az egész megyét érdeklő 
fontosabb  dolgokban gyűl össze; a megyei választók által vá-
lasztott állandó képviselő bizottmány pedig mindanyiszor, meny * 
nyiszer azt az elintezendő kebli ügyek szükségessé teszik. — 

d) A teljes megye gyüiése vagy képviselő biztosság egy-
benhivását a helybeli plébános a gondnokkal együtt intézik el ; 
ha a plébános a gyűlés tartásába belé nem egyezne, joga lesz 
a gondnokuak megye gyűlést hirdetni, s tartani valamint 
viszont: 

c.) Megye gyűlés elnöke a kelyi plébános vagy gondnok, 
vagy hol gondnok nincs, a főmegyebiró;  midőn a gyűlésben 
mind ketten jelen vannak a plébános elnököl, ennek jelennem 
létében a gondnok. — 

f.)  Az állandó képviselő bizottmány feladata  a megye 
ügyeiről felelőssége  alatt intézkedni. 

g.) a teljes megye gyűlésen választandó gondnok kine 
vezése, megerősítése, a megyés püspököt illeti; a megye birák 
megerősítése pedig régi gyakorlat szerént az Esperes joga 
lészen. 
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h) Gyűlési jegyzőkönyv vitelére, s egyébb írások szer-
kesztésére szükséges megyegyűlési jegyzőt a megye választja. 

2.) E g y h á z megye i p é n z t á r k e z e l é s e t á r g y á -
ban határoztatott: 

A jó rend, s kezelési ügy tisztább — s könyebb folyta-
tása kívánván az egyházmegyei minden pénztároknak az egész 
püspökségben egy forma  kezeltetését, határoztatott: 

1.) minden egyes megyének tétessék köteleségévé, ,bogy 
az egyházmegyei pénztár legczélszertibb kezel hetésére véleményt 
adjon elnöklő püspök ő nagyméltóságához. 

2.) Az iskolai hiányok kiismerésére még e gyűlésből ki-
nevezendő bizottmány a véleményes munkálatokat át vévén, 
összve vetvén, s az egyházmegyei pénztárak kezelése módjáról 
tervet készítvén, azt a legelébb tartandó egyházi vegyes gyű-
lésre adja bé, hol a terv megvizsgáltatván, a kezelési mód meg-
állittatik, és szoros megtartás végett az egész püspökségben 
püspökmegyei hivatal utján kihirdetettik. 

3.) Mig az létesülne addig az egyházmegyei kebli pénz-
tárok az eddigi gyakorlat szerént kezeltessenek. — 

41) Bardotz a megye kebli számadásokat egy felállítandó 
kerületi vegyes számvevőség által végképp elláttatni, s az egy-
ház főszámvevőségét  (dioecesannus Exactoratus) eltöröltetni 
kívánja. 

Marad a 40-dik szám alatti határozat: 
42) Andrási Antal küldöttjei előtti maga igazolása végett 

jelenti, bogy az egyházi főszámvevőséget  megtartatni kívánja, 
azonban a számadásokat elébb keblileg otthon, azután az espe-
resek által kívánja meg vizsgáltatni. 

Marad a 40-dik szám alatti határozat. 
43) Bardotz nem csak a megyei pénztárnak, hanem a 

(posthuma substantia) halálutáni vagyon álloványok kezeléséré 
is az esperesi kerületekben vegyes számvevőséget kíván felál-
líttatni. 

Marad a 40-dik szám alatti határozat. 
44) Folytattatik a bizottmányi szerkezet a k e g y ú r i 

j og — ( p a t r o na tus ) ü g y é b e n ; határoztatván : 
A kegyúri jog alapja eddig következő latin versben fe-

jeztetett k i . P a t r o n u m f a c i u n t  dos , a e d i f i c a t i o , F u n 
das , miszerint tehát kegyúrnak neveztetik mindazon személy 



139 

vagy testület, mely valamely egyháznak alapításához — telek-
adás — egyházi építés — és javadalmazás által járult és járul, 
vagy a már felépült  egyház mellett szolgál, — egyházi szolgák-
nak illő tartására elégséges és állandó jövedelmet jelelt ki, 
jogaik, s kötelességeik e pár versben foglalvák:  p a t r o n o 
d e b e t u r honos , onus , u t i l i t a s q u e , p r a e s e n t e t , 
p r a e s i t , d e f e n d a t ,  a l a t u r e g e n u s . E jogok s köte-
leztetésök mellett gyakoroltatott az egyházi kegyúri jog egyes 
személyek ugy, mint testületek által napjainkig, de kik a 
kegyuraság elnyerésére szükséges köteleztetéseknek csak egy 
részét telj esitették—kivévén a templomépitők, azok csakjólte-
vőknek neveztettek, s kegyúri joggal nem éltek. — 

Jóllehet pedig a jelen politikai átalakulás egyesek és tes-
tületek jövedelmeiben kissebb nagyobb csökkenést idézett e!ő, 
azoknak a Catliolicus egyház iránti buzgalmoktól megváratik 
mégis, miszerint: 

a) eldődeiktől rájok szállott védnökségnél fogva  az egy-
házat és szolgáit aránylagos javadalmakkal mégis ellássák, gya-
korolván azon egyházra nézve ugyan azon jogokat, melyeket 
eldődeik gyakoroltak, 

b) Oly városokban vagy helységekben hol az eldődökaz 
egyházat és egyházi szolgákat a fennebbi  elv értelmében illő 
javadalmakkal ellátták, ha szintén annak mostani lakosai a 
kegyurasággal járó kötelesseget nem tennék is, kegyúri jog 
gyakorlatában ezentúl is megmaradnak. 

c) Azon plébániákra nézve, hol a kegyúri jogot az Erdé-
lyi királyi fökormány  mellett lévő Catholikus bizottmány gya-
korolta, azon jogot a Catholikus Status további intézkedésig .az 
úgynevezett Catholica Commissio irfegszUote  után a jelen ve-
gyes egyházi gyűlésből kinevezendő bizottmány gyakorlandja 

d.) A kamara által a bányavidéken, és sóaknánál eddig 
is gyakorolt kegyuraság ezutánra is fenn  marad. 

e) Az idő szükségei igénylik, miszerint a kegyúri jog 
oly egyházakba is hozassék be, hol a hivek azzal mindeddig 
nem éltek, — Olyanok mindazon plébániák, melyekről az er-
délyi egyházi névtárban az mondatik : — Patrónus est parocbi-
ana Communitis sine jure praesentandi. — Ezekre nézt elvül 
kimondatik, miszerint, ha a kegyúri kötelesség felét  teljesitik, 
kegyúri joggal éljenek, s plebánus választásra azon módo$i 
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tással, hogy a megyés püspök által kijelölendő három egyén-
ből fogják  plébánosokat választani. — 

f.)  A megvállasztott s kinevezett plebánusok az egyházi 
^örvények értelmében bekebelezési oklevéllel, vagyis az úgyne-
vezett investiturával ellátandók. 

45) Folytattatik olvasá3a a bizottmányi Szerkezetnek. A 
R . C a t h o l i c u s v e g y e s e g y h á z i g y ű l é s r e n d e z é s e 
ü g y é b e n , batároztatván, hogy 

1.) R. Catholicus vegyes Status gyűlés minden évben tar-
tassék, rendes tartás idejéül az iskolai nyárj szünidő tüzet-
vén ki — 

2.) A vegyes Statüsgyülést öszve hijja az erdélyi megyés 
püspök, mindezen gyűlésnek természetes elnöke, kire a gyű-
lési hely kitűzése is bizatik, ki ha összehívást megtenni elmu-
latná, a gyűlés öszve hívási jog a Catholicum commisio helyé-
be lépendő vegyes Status bizottmáuyra ruháztatik át, — mely 
a gyűlés helyét s napját szótöbbséggel határozandja el.— Püs-
pöki szék üressége esetében vegyes Statüsgyülést a káp-
talani helyettes -- vicarius Capituláris — hiv össze, — úgy-
mint kire a püspöki szék üresége alatt a püspöki 
joghatóság száll; ki ha a gyűlést a kitűzött időbenösz-
8zehivni mulasztaná, ezen jogot — a lelépendő Catholicus 
Commissiot felváltandó  vegyes bizottmány gyakorlandja. — A 
gyűlést hirdető püspöki, vagy káptalan-helyettesi körlevél, mely-
ben a tanácskozás főbb  pontjai kiemelendök, hat héttel a meg-
határozott idő előtt kibocsátandó, sőt a gyűlés ideje előre bir-
lapilag is tudatandó. E gyűlés természetes elnöke a püspök, 
alelnököt minden egyes gyűlésre a világi rendből a gyülésvá 
laszt, jegyzőt, és pedig egyiket egyházit a felterjesztések  Írására, má-
sikat a világiakból jegyzőkönyv vitelére, az vegyes egyházi 
gyűlés választ. 

3.) Tagjai a vegyes egyházi gyűlésnek : 
Az e g y b á zi ren d b ő l : 

a) A püspök, mint természetes elnök. 
b) Káptalan, s püspöki szék minden tagjai. 
c) Apátok 8 praepostok. — 
d) esperesek, jelen nem lehetésében a kerületi jegyzők. 
e) Minden esperesi kerületből egy egyházi képviselő. — 
í) A kolozsvári fötanodának  papi, a kfehérvári  püspöki 

főtanodának  pedig minden tanárai. 
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g) Minden középtanodákból egy-egy képviselő, 
b) Minden R. Catholicus növeldék igazgatói. ~ 
i) Szerzetes rendi főnökök.  — 
k) Püspöki megyei hivatal egyházi tagjai, — 
A v i l á g i r e n d b ő l : 
aa) Status vegyes egyházi bizottmány minden tagjai, 
bb) Közálladaimi R. Catholicus olyatén főbb  tisztviselők, 

és főbb  törvényszékek R. Catholicus tagjai, kik az erdélyi püs-
pöki megyékkez tartoznak. 

cc) R, Catholicus főispánok  és főtisztek.  — 
dd) Az eddigi szabad kir. városok R. Catholicus főbirái. 
ee) Minden esperesi kerületből két világi képviselő, 
ff)  Kolozsvári főtanoda  Catholicus világi tanárai, 
gg) Világi egyes kegyurak (patronusok) ideszámítva azokat 

is, kik házi kápolnát és papot tartanak. 
hh) a több mint ötezer R. Catbolicust számláló városok s 

helységekből egy-egy képviselő, kivévén Kolozsvárt, mely három 
képviselőt küldend. 

4) Az esperesi kerületből küldendő képviselők következőleg 
választandók. — 

A kerületi plébániák választási joggal biró bivei mihelyt a 
vegyes egyházi gyűlés ideje kihirdettetett azonnal egyben gyűl-
nek, s magok közül egy képviselőt választanak, kik az esperest 
által kitűzendő napon esperest kerületi gyűlésre meg jelenvén 
választják azon világi két képviselőt, kik a kerület világi Catho-
likusait képviselendik. — A kerületi papi képviselőt a kerületi 
papság esperest kerületi gyűlésén választandja. 

5) Tárgya a vegyes egyházi gyűlésnek az Apróbb, l-ső 
rész, l-ső tit. 3-dik artikulásában s az 1792-beli május 26-ról 
kelt k. királyi leirat 45-ik pontjának szavai szerint „admissum, 
ut Catholici etiam negotia sua scholastica, fundationalia  et eccle-
siastica, exceptis iis, quae directe Episcopo reservata sunt, tra-
ctent, mindazon oskolai, alapítványi, s egy házkebli ügyek, melyek 
különösen püspöki joghatósághoz nem tartoznak, szóval mindazon 
tárgyak, melyen a R. Catholicus status érdekében, vannak. — 

46) A tárgytaglaló bizottmány tervezete végén a mostani 
Catholikus Commissio mellé egyházi, s világi személyekből még 
mintegy huszonnégy egyént véleményez neveztetni, kiknek a 
mostani Catholicus Commissio jelen alakjában megszűntével ugyan 
csak a mostani Catholicus Commissio tagjaival egyesülten fel-
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adatok légyen a R. Catholicusok minden nemU Catholicus ala-
pítványait s ügyeit átvenni, kezelni; ez egyesült vegyes 
bizottmány természetes elnöke legyen a megyés püspök, de 
jelen nem léte esetében, a jelen levő Catbolicnsok legfőbb  hi-
vatalnoka elnököljön, végül pedig a vegyes bizottmány határo-
zatainak érvényeségére legalább hét tag jelenléte legyen szük-
séges. — 

A vegyes egyházi gyűlés a jelen alakjában megszűnendő 
mostani Catholica Cr mmissio mellé a világi és egyházi férfiakból 
egyforma  számmal választandó 24 személy ki nevezését meg-
határozta; de idő kímélésből ezzek választásábani szabad jogával 
most élni nem kívánván, mind a világi, mind az egyházi férfiak-
ból batot-liatot maga a vegyes egyházi gyűlés kiván kinevezni, 
valamint felkiáltással  ki is neveztettek : 

A v i l á g i a k b ó l : Gróf  Kemény József,  Matskási Pál, 
főispán,  Groisz Gusztáv, Nemes József,  Vinkler Ferentz, Horváth 
János, főispán. 

Az e g y h á z i a k b ó l : Szabó János apát, Kedves István, 
apát, Ráduly János, kanonok, Andrási István, tanár Kfehérvár, 
Keresztes Márton, udvarhelyi tanár, Bardotz János, szentszéki 
aljegyző. 

Az ezeken kívül mind &ét renditekből meg kívántató 
hat-hat egyénre nézt pedig, hatáztatott, hogy a tárgy taglaló 
bizotmány külön vonulva tégyen még most a vegyes egyházi 
gyűlés eleibe kijelelést. 

47) A bizotmánynak külön szobába vonulta után a tanács-
kozás folyama  rövid ideig megszakadván, nem sokára megjelent 
a bizottmány, s P 24 tag kiegészítésére még kellető tizenkét 
bizotmányi tagokká kijeleltettek: — 

A vegyes egyházi gyűlés által el is fogadtattak: 
A v i l á g i a k r é s z é r ő l : Gróf  Béldi Ferentz, Gróf  Mikes 

János, Simon Elek, Berzentzei János, Szabó József  orvostanár, 
Sebestyén Gergely. 

E g y h á z i a k b ó l : Kovács Antal apát, Vitos Gergely 
kolozs kerületi jegyző, Andrási Antal alfalvi  plébános, Reiniss 
Lajos szebeni árva növeldei igazgató, Bodnár Lajos Czimz. Ca-
nonok, Gábor János vízaknai plébános. 

Tanácskozási érvényeségre nézt a bizotmány vélekedése 
e részbeni módosításával nem bét, banem tizenhárom tag jelen-
léte határoztatván. 
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48) A jegyzőkönyv 33-dik szarna alatt tett azon határo-
zattal egyben függöleg,  hogy az iskolai hiányok kiismerésere 
8 a kor igényeinek megfelelő  iskola rendszer tervezésére, bizot-
mány még a gyűlésből neveztesék, elnök ő nagyméltósága a 
gylllést a határozat elégtételbe vételére fölszólítja.  — 

Idő kímélésből a szavazás utjáni választási jogától elállva 
a gyűlés püspök Ő nagy méltóságát kijelelésre kéri — 

49) Elnök ő nagysága megteszi a kijelelést, kik — 
a vegyes egyházi gyűlés által elfogadtatván,  iskolai rend-

szert tervező bizottmány tagjaivá neveztettek: 
Gróf  Kemény József,  Istvánffy  Pál ,Keserű Mózes, Vajda 

Alajos. Gróf  Mikes János. Kolozsvári főtanoda  tanárai. Gróf 
Béldi Ferentz. K.-Fehérvári főtanoda  tanárai. Gaál János. Ne-
velő házak igazgatói. Groisz Gusztáv. Kedves István. Gróf  Beth-
len Mihály. Vitos Gergely. Vinkler Ferencz, Lönhart Ferencz, 
Szegedi Mihály, Cserei Farkas, Simon klek. Kö/éptanodák kép* 
viselői és Nemzeti iskolák igazgatói* 

E bizottmányoknak feladata  az idézett 23-dik szám alatt 
meghatározva lévén, tárgyául tétetik még az egyházmegyei pénz: 
tárok egyforma  kezelése tárgyában e jegyző könyv 40-ik száma 
2-ik szaka 2-ik pontjában tett határozatt alatti terv megkészi-
tése is. 

50) Keresztes Márton indítványozza, miszerint a kerületi 
egyházi képviselőknek a Catholicus Status gyűléseire való bé-
jövetelek, itt mutatások, s haza térések idejére illő napi bér 
rendeltessék, mivel szűk jövedelmeikből, s fizetéseikből  e költ-
séget is sajátjakból hordozni elégtelenek. 

Az iskolai jobb rendszer tervezésére az elébbi szám alatt 
nevezett bizottmánynak ajáltatik egy oly pénz alap tervezése, 
melyből a kerületi egyházi képviselőknek e gyűlés által is 
méltányolt napi bér fizetése,  ha lehetséges még a jövő Catho-
licus Status gyűlés idejére megrendeltethessék, napi bérök mér-
téke felett  is tervet adandó. 

51) Inditványoztatik, hogy erdélyi R. Catholicus Status 
pecsétje a királyi kormány levéltárából vétessék a Status ke-
zébe vissza, s tartassék püspök ő Nagyméltósága kezénél* 

Az erdélyi R. Catholicus Status pecsétje 1820-ban 10,912. 
E. 329.1820 kormányi szám alatt a királyi Kormány okleveles 
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tárábá (cista diplomatica) tétetvén, püspök ö nagyméltósága 
megkéretik, hogy azon pecsétet elnökileg kikérvén vegye kezei 
hez, azonban azon pecsét 1695-ben mettzetett., s deák körirata 
lévén, meg kéretik ő nagyméltósága méltóztasson a Magyar 
nemzeti igényhez méltólag minő elébb Magyar körirata pecsétet 
mettzettetni, köriratába tisztán kitüzetve a pecsétnek magyarra 
alakittetását határozó vegyes egyházi gyűlés napját azaz 1848-ik 
év Augusztusa 31-ét. 

52) Inditványoztatik, hogy a közelebb tartandó Esztergomi 
nemzeti Zsinatra Erdélyből világi képviselőknek is meghívása 
eszközöltessék. 

A Catholicus Status világi tagjai arra utasíttatnak, hogy 
képviseltetésök iránt e vegyes egyházi gyűléshez írásbeli kérel-
met adjanak, mely a Fenséges Nádorhoz, és öszves Magyar 
Minisztériumhoz küldendő fölterjesztés  mellett ajánlattal felkűl* 
dettethessék. 

53) Ágoston Szilágy-Somlyai középtanodai tanár utasítást 
kér maga, s tanártársai részökre, hogy mivel Sz.-Somlyó poli-
ticai állásánál fogva  a magyar honhoz vissza kapcsolt részek 
egyikéhez tartozik, a jelen Erdélyi vegyes egyházi gyűlésnek 
az iskolák ügyében hozott határozatai a Sz.-Somlyai Királyi 
tanodát is érdeklik. 

A Sz.-Somlyai középtanoda alapitványai egy része Erdélyből 
tétetvén, iskolai ügyekben hozott határozatai e vegyes egyházi 
gyűlésnek azon tanodát igen is érdeklik, kötelezik, tanárai is 
az erdélyi püspökség papjaiból lévén rendeltetve. 

54) Püspök ü nagyméltósága a jelen évre össze jött vegyes 
egyházi gyűlés tárgyait bevégzetteknek nyilvánítva, a jegyző 
könyv hitelesítését közelebbi vasárnap azaz Szeptember hó 3-kán 
délelőtti 11 órakor tartandó gyűlésre tűzi ki: 

Bé lévén végezve e vegyes egyházi gyűlés tárgyai, a ha-
tározatoknak kellett ő helyeikre juttattására mért határoztatott, 
miszerint e gyűlés határozatai felterjesztésbe  vétetvén, a püspök 
ő nagyméltósága által fő  és alelnöki ugy, mint két jegyzői 
aláírás alatt ^alázatosan küldessék fel  Nádor ő fenségéhez  és 
összes felelős  magyar Minisztériumhoz, a felterjesztés  mása pedig 
tudásul a királyi főkormáuy  melleti Catholicus Commissio eleibe 
lévén ugyan csak püspök ő nagyméltósága utján terjesztendő. 

Ezzel a gyűlés eloszlott. 



1848-dik év Szeptembere 3-kán folytatott  s be végzett R. 
Catholica egyházi Gyűlés 

J e g y z ő k ö n y v e . 
Püspöki elnöklet alatt, püspöki lakban, délelőtt 11 órakor. 
55. Elnök ő nagyméltósága, minek előtte a mult gyűlés 

jegyző-könyve hitelesíttetnék, előlegesen jelenti, miszerint Báró 
Way Miklós Királyi biztos ő nagyméltósága e városon lévén, 
illőnek tartja, hogy a Catholikus Status Királyi biztos ő nagy-
méltóságánal testületileg tisztelkedését tegye, mi végre előre 
megtudakolván püspök ő nagyméltósága hogy királyi bizto ő nmlga 
a Status elfogadását  mely órában méltóztatná elfogadni;  tisztelt 
ö nagyméltósga ma déli 12 órát tűzte ki, s igy addig is a 
gyűlést jegyző könyv felolvasásával  látja meg kezdendőnek. 

56. A mult gyűlés jegyző könyve fölolvastatván,  hitele-
síttetett. 

57. A nádor ő Fenségéhez és őszes magyar ministeriumhoz 
felterjesztendő  felirás  felolvasása  hozatván fel: 

Határoztatott: minekutánna azon felírásban  a jelen vegyes 
egyházi gyűlésnek — a jegyzőkönyv rendén már felolvasott  s 
hitelesített határozatai foglaltatnak,  a felírási  szerkezetnek csak 
is bévezetése, és befejezése  olvastassék fel 

58. Ulvastatik a felírási  Szerkezet bevezetése, és befejezése 
8 helyben hagyatik. 

59. Bardotz, minek utánna a jelen évi vegyes egyházi 
gyűlés tárgyai bevégeztettek, minekelőtte ő nagyméltósága által 
gyűlésünk bezáratatnék, püspök ő nagyméltóságának a R. Ca-
tholicus Status egybe hívásáért, s azért, mert a Statusnak híven 
felfogott  igényei tekintetéből jövendőjéről való rendelkezhetésre 
módot nyújtani méltóztatott, — továbbbá al-elnök Gróf  Kemény 
József  ő méltóságának a tárgy taglaló bizottmány tanácskozásai 
vezetésért, 8 végül a jegyzőknek Statusunk iránt tanisitott szor-
galmakért, köszönetet kíván szavaztatni. 

Mindnyájoknak meg éljeneztetésében a gyűlés köszönetét 
nyilvánította. 

60) Elnök ö nagyméltósága tökéletesen bevégzettnek nyil-
vánítván a gyűlést, lelkes beszédében a gyűléstől bucsut vészen, 
ajálva a gyűlésnek, ugy minden egyes tagjainak a Statusunk 
iránti ragaszkodását, s ügyei vezetésében, intézésében lelkes fá-
radozást, buzgalmat. 
EGYflÁZTÖBTÉNELMI  ADATOK II. 10 
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Bucsn vevő beszéde elnök ö nagyméltóságának njjabbi 
éljenzésévcl fogadtatván,  befejezték  a gyűlést mindkét jegyzőnek 
pUspök ő nagyméltóságához és a gyűléshez intézett búcsúzó 
végbeszédeik; — miután is püspök ő nagymúltósága vezetése 
alatt a gyűlés Báró Way Miklós királyi biztos ő nagyméltósá-
gához tisztelkedni ment, — s igy a jelen évre — kitű-
zött Catholica vegyes egyházi gyűlésnek vége lön. 

Kolozsvártt september 3-án 1848. 
Kiadta 

V i n k l e r F e r e n c z s. k. 
világi jegyző. 



AZ I. RÉSZ 

TARTALOMJEGYZEKE 
(A sorok végén a számok a lapokat jelzik.) 

Bajtay püspöknek Hadik András grófhoz  intézett levele a 

Boer Józsefet  és Keresztúri Miklóst Kozma mellé udvari 
kancelláriai referensségre  kár.didálja a kath. status. 8. 

Borbándiak panaszát a kath. status 1710 ik juliusbanaz or-
szágos deputationak beterjeszti. . 5. 

Borbándiak panasza, bogy jogaik nem respektáltatnak, adók-
kal terheltetnek. . 6. 

Csáki István gróf  érdekében levelet ir a kath. status gróf 
Csáki Imre kalocsai érseknek. , . . H5. 

Csete István S. J. a kath. statmsgyülésen a vallás szabad 
ságra vonatkozó diplomában előforduló  nehézségeket 
magyarázza. . . 54-65. 

I>issertatio status catholici in Transylvania a. 1712. . . 89. 
Erdélyi róm. kath. status 1848 ban tartott vegyes gyűlésé- c 

nek jegyzökönyve. 122. 
Erdélyi vikárius, kolozsvári jézustársasági rektor és a fe 

rencziek Custosa a status szűkebb bizottságába egyházi 
tagokká választatnak. . . 15 

Esztergomi biboros érseknek Pozsonyban 1710. julius 21«én 
kelt levele az erd. r. k. statushoz. . . . 14. 

Esztergomi biboros érsekhez Medgyesről levelet intéz 1711, 
jul. 11-én a katb. status. 18. 
Ugyanhozzá 1711. aug. 3 án irt levelet. 24. 

Felirata a statusnak III. Károlyhoz. 39. 
Felirata a statusnak, Fiath János érdekében 66. 
Felirata a statusnak Kornis vicekancellárboz a sérelmek 

ügyében 25. 

kath. bizottság ügyében. . 
Bizottság (katb.) felállítása  1767 ben. 

117. 
116. 
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Gravamina status catholici. 31 
Gabernatornak és gubemiumi tanácsosoknak kik jelöltettek 

ki a katholiknsokból a Medgyesen, 1712. november 
14-én tartott országgyűlésen ? 40. 

Gynlafi  László gratnlaciója Elenora császárnéhoz. . 46. 
Haller György báró a status szllkebb bizottságába be-

választatik. . . 1 5 . 
Három nemzet pecsétje iránt támasztott vita a katholiku 

sok és reformátusok  közt. . , 4. 
Három religion lévő rendeknek válasza a katholikusok átiratára 87. 
Hunyadi (Vajda) templom ügye. 23.-24 
Jósika Gábor hunyadmegyei prefektusnak  ajánltatik. . 9. 
Jósika Gábor báró szűkebb bizottsági tagnak választatik 15. 
Jósika, Haller. Komis és Mikola protestaciója a kath. 

status nevében. . 37. 
Katholikusok kivanalmai a fogarasi  1691 ki országgyűlésen. 65. 

ugyanazok beadva a szebeni gyűlésen. 67. 
Káinoki Sámuel al-korlátnokhoz intézett levele a kath. sta-

tusnak. 84*) 
Kászoni János számára kelt utasítás. 37. 
Kornis István báró, szűkebb bizottsági tag lesz. 15. 
Kornis Zsigmond báró erdélyi al-kanczellárnak Bécsbe megy. 8. 
Komis Zsigmoud (ekkor már) grófhoz  intézett levele a 

kath. statusnak. 43. 
ngyanhozzá intézett más levele a statusnak. 45. 

Lelkészek mikép javadalmaztassanak. 132 
Lipót (I) válasza a kath. status sérelmeire. 28. 

ugyanannak a guberniumhoz intézett dorgáló levele, 
ugyanannak njabb válasza. 96. 

Memóriáie status catholici Transylvániensis 48—54. 
Mikes Mihály gróf  szűkebb bizottsági tagnak választatik 16. 
Mikola László ugyanannak és jegyzőnek választatik. 15. 
Ifévsora  a kath. bensőbb tárgyalására választott status-

gyűlési tagoknak. 15. 
Névsora a kath. status 1711 ben élt mágnási, főnemes  és 

nemes tagjainak. 16 

*) Az 17Ll-ki kereszteld sz. János napján kezdett jegyzőkönyvbe 
régibb iratokat is félve  ttek. 
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Névsora a mikházi statusgyűlésen a Székelyföld  részére 
megválasztott bizalmi férfiaknak.  . 24. 

Övári templom és collegium Kolozsvárit a ferenczrendi-
eknek adatik át. 115. 

Papválasztás leghelyesebb módja. . 
Püspökjelőlési joga az erdélymegyt.i róm. kath. statusnak. Í07. 
Reformátusok  és Unitáriusok válasza a kath. Status részé-

ről jelzett sérelmekre. 40. 
Replica, az az: a romano catholikus atyafiak  ő kigyel 

mek punctumaira való választételek az három leligion 
lévő rendeknek 1692. mártius 22-én Szebenben tartott 
országgyűlésen. 68. 
ugyanily válasz 1692-ki mart. 31-éröl. . 70. 

Replicája a bárom religiónak a pápista statushoz. 88. 
Rumi Ferencz berczeghez intézett levele a kath. Statusnak. 19. 
Sailer György Frigyeshez, III. Károly udvari korlátnoká-

hoz intézett levele a Statusnak. 21. 
Sárpataki Márton gróf  Torma Miklós, Kászoni János. Boér 

Ferencz stb. szűkebb bizottsági tagoknak választatnak. 15. 
Status (kath.) I. Józsct elhalálozása alkalmából felséges 

özvegyéhez intézett felirata.  . 17. 
— Mikházán 1711-ki aug. 2-án tartott gyűlésének hatá-

rozatai. 22. 
— ismételt felterjesztése  a sérelmek ügyében. 82. 
— régi pecsétje hol őriztetik? 143. 
— 1711 jan 18-án Medgyesen tartott gyűlésének határo-

zatai. • 3. 
Szász nemzet statusának s egyszersmind az ágostai hitvallású 

Konzisztoriumnak a XVIII. századbankelt különböző legfel-
sőbb diplomákra nézve a katb. statushoz intézett ked-
vező határozata. • 9. 

Traucon berczeghez Medgyesről 1712. decz 22-én irt levele 
a kath. statusnak*. 43-





MÁSODIK RÉS2. 

EüYHÁZTÖRTÉNELMl ADATOK lí. 1 





Az erdélyi  római catholikus  Statusnak  1866.  Január  10-én 
Kolozsvártt  tartott  gyülésér'ól  vezetett 

Jegyzőkönyv. 
Jelen voltak: 

Elnök Fogarasy Mihály erdélyi püspök, álladalmi 
és kir. főkormányszéki  valóságos belső titkos tanácsos, 
a vaskorona rend közép keresztese, és a Lipót rend 
lovagja, hittudor stb. 
Báró Apor Károly. 

Albert Mihály. 
Dr. Balogh Kálmán. 

Basa Miklós. 
Gróf  Béldy Ferencz. 

Béldi Gergely. 
Gróf  Bethlen Emil. 

Behnel János. 
Benedikti Albert. 

Id. Biró Pál. 
Bogdán István. 
Boér György. 

Báró Bornemisza János. 
Biasini Domokos. 
Brencsán Sándor. 
Csiki Tstván. 
Deési József. 

Gróf  Eszterházy Kálmán. 
Gróf  Eszterházy János. 

Enyedi Láazló. 
Id. Filker Elek. 

Fináli Henrich. 
Folli Mihály. 
Gál János. 

Gaiser Antal. 
Gajzágó Salamon. 

Dr. Gajzágó Joachim. 
Id. Groisz Gusztáv. 

Groisz Nándor. 
Ifj.  Groisz Gusztáv 

Báró Horváth Albert. 
Haller Rezső. 

Báró Jósika Lajos. 
Báró Jósika Leó. 

Jakab Bogdán. 
Id. Istvánffi  Pál. 
Ifj.  Istvánffi  Pál. 

Karácsonyi János. 
Kedves Alajos. 
Keserű Mózes. 

Gróf  Kornis Albert. 
Korbuly Bogdán. 
Korbuly Gergely. 
Kuliszeki János. 
Klatrobecz János. 
Lönhart Ferencz. 

Gróf  Lázár Miklós. 
Macskási Péter. 

1* 



í)r. Máli István. 
Mariaffi  Albert. 

Sebestyén Gergely. 
Simon Elek. 

Mariaffi  Lajos. 
Merza Joachim. 

Scliütz János. 
Scliütz József. 

Gróf  Mikes Miklós. Id. Tauffer  Ferencz. 
.Id. Tauffer  József. Mikó Mihály. 

Minorich Károly. 
Szábel Lukács. 
Szabó Lajos. Toroczkay Sándor. 

Tamási Antal. 
Tamási Sándor. 

Dr. Szabó József. 
Báró Szentkereszty Istv. 
Báró Szentkereszty Zsig. 

Szentpéteri Imre. 
Dr. Szombathelyi Gusz. 

Torma Károly. 
Turi Gergely. 
Zachariás Antal. 
Zsigmond Elek. 
Váradi József. 

1. 
Püspök 8 Nagyméltósága üdvözli az egybehívott 

catliolikus Status-gyülést, és kijelenti, hogy a jelenlegi 
országgyűlés alkalmával ide egybegyűlt róm. catholi-
kus országgyűlési tagok felkérése  következtében avég-
re hivta egybe ezen az országgyűlések folyama  alatt 
különben mindenkor szokásban volt gyűlést, hogy egy-
házi, iskolai- és alapítványi ügyeink állása felöl  érte-
kezve, út és mód találtassék arra, hogy ezen ügyeink 
felvirágzásnak  induljanak, és a catholikus hívekben a 
közügyek iránti érdekeltség felébredjen  és terjedjen. 

A Statusgyülés köszönettel veszi Püspök 
urunk o Nagyméltóságának ezen kegyes intézke-
dését, és ezért hálás köszönetet is mond ő Nagy-
méltóságának, kijelentve, hogy a kitűzött tárgy fe-
letti tanácskozáshoz a legnagyobb készséggel járul, 
miután igen is korszerű lenne, sőt nagyfontosságú 
érdekeink a vallást és köznevelést illetőleg paran-
csolólag sürgetik, hogy ügyeink rendezése által 
vallási életünknek ujabb lendületet adjunk. 
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2. 
Inditványoztatik, hogy a gyűlésről a fennálló  szo-

kás szerint, és annak emléke fenntartása  tekintetéből 
vezettessék jegyzőkönyv, és hogy a gyűlés e végre 
válaszszoii egy jegyzőt, mely indítvány helyeseltetvén. 

jegyzőnek felkiáltással  megválasztatott Groisz 
Nándor. 

3. 
Jegyző előadja a római catholikus status autonó-

miájának, gyűlései szerkezetének és hatáskörének tör-
ténelmi állását, és jelenti, hogy elnöklő püspök ő nagy-
méltósága időnyerés tekintetéből — még ezen gyűlés 
egvbehivása előtt — egy bizottmányt nevezett ki a 
végre, hogy készítene tervet egy ő cs. kir. Apostoli 
Felségéhez intézendő feliratra  nézve, melyben az erdélyi 
catholikus Status törvény által biztosított autonómiá-
jának visszaállítását, és jelesen alapjainknak kezelésünk 
alá visszaadását kérje, mely bizottság hivatásában el-
járván, a felirati  tervezetet elkészítette. 

Ezen felirat  felolvastatván,  miután az — mind 
történelmi, mind jogi szempontból kimutatja egy-
házunknak önkormányzati függetlenségére  való tör-
vényes jogát; miután kimutatja, hogy egyházi, is-
kolai és alapítványi vagyonunk jelenlegi kezelése 
éppen nem czélszerü, sőt némely részeiben, jelesen 
a kolozs-monostori uradalmat illetőleg, felelte  ká-
ros ; miután végre maga a statusgyülés is osztja 
azon, a feliratban  bővebben kifejtett  nézetet, hogy 
vagyonunkat a hanyatlástól megóvni, iskoláinkat és 
nevelőintézetcinket virágzó állapotra juttatni, és az 
egyházi közügyek iránt terjedő indifferentismust 
megszüntetni legbiztosabban autonómiánk teljes hely-
reállítása által lehet, és ez úton kell is azt eszkő-
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zölni, — a feliratot  elfogadta,  és annak az elnök-
lő püspök úr ő Nagyméltósága és a jegyző aláírása 
alatt ő cs. és Apostoli kir. Felségéhez felterjesz-
tését meghatározta. 

Meghatározta továbbá a Statusgyülés azt is, 
hogy mind a történelmi leirás, melyet a jegyző az 
erdélyi catholikus Status autonómiájának állásáról 
előadott, mind maga a felirat  maradandó emlékül 
telytartalmulag ezen jegyzőkönyvbe igtattassék be. 

Mely határozat folytán  ide igtattatik : 

I. 
Az erdélyi  róm. catk.  Status  autonómiájának,  gyűlései 

szerkezetének  és hatáskörének  történelmi  leírása. 
A keresztény catbolika anyaszentegyház legelső bölcsőjé-

nél akadunk annak nyomára, hogy a világi hivek az egyházat 
illető ügyek elintézésébe befolytak;  a corpus juris canonici azt 
mondja: „presbyteri res negotia ecclesiae tangentes cum fideli-
bus suis pertractent." 

A magyar anyaszentegyházba is átjött ezen elv, mert 
Szent Istvántól kezdve annak mindenütt nyomára találunk. Kál-
mán király I. törvénykönyve 2 ik fejezetében  mondja: „in fes-
tivitate Apostolomul Philippi et Jacobi et in octavis Michaelis 
synodum in uno quoque Episcopatu celebari constituimus, in 
quo tam comes quam comites et aliorum magistratuum digni-
tates et potestates ad suum Episcopum conveniant." Ulászló 
III. Decr. 68. articulusa azt mutatja, hogy a püspökök, praela-
tusok tartoztak Synodusokat tartani, és az abbani megjelenés-
től senki magát ki nem válthatta. 

Az 1559-iki 41 ik t czikk a Synodusok tartását rendeli, 
melyek generális és particularis Synodusok voltak. 

A separatio után az 1534, 1572, 1573 és 1559-ik évi 
törvényczikkekből látjuk, hogy a négy bevett vallás Erdélyben 
megállíttatván, tőrvény által lett biztosítva, hogy mindenik val-
lás a maga egyházi és iskolai ügyeit pertractálhassa — in mino-
ribus t. i. az egyházi rendet illető ügyekben a papok hozhat-
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tak conclusumokat, de azt is csak a generális gyűlés befolyá-
sával érvényesíthették, — a hallgatók, a patronusofc  és külső 
rendek a papokkal együtt generális gyűléseket tarthattak, con-
gtitutiókat hozhattak. Az aprob. const. I. R. 1. tit. 3-ik árticn-
lusáhan van letéve az Egyházi képviseletnek Erdélyben az 
alapja. 

Ezen jogot az erdélyi catbolikusok folytonosan  gyakorol-
ták is, catholikus Status gyűlést tartván, és minden kétségen 
felül  áll, hogy a hiveknek az ezen gyülésekbeni kölcsönös 
érintkezéséből, valamint az egyházi és iskolai ügyek tárgyalá-
sából eredt érdekeltsége és buzgósága tartotta fenn  Erdélyben 
a cath. egyházat, azon időben, midőn a katholikusok a vallási 
jogegyenlőséget biztosító törvények daczára elnyomattak, püs-
pök jök nem volt, a Vicarius gyakran szűk korlátok közé szo-
rítva, csak is a viálgiak tartották fenn  a vallást, és annak 
institutióit, azok tartották fenn  a papok és bivek között a dis-
ciplinát, ezek védték országgyűléseken és azokon kivül a val-
lást, a catholica anyaszentegyház fennmaradását,  és ily uton 
a világiak a papokkal együtt a hivek erkölcsiségét eszközölték. 

Ilyen gyűléseket tartott a catholikus Status 1668. novem-
ber 6 án Marosszéken Köszvényesen, páter Philip Tamás plé-
bános elnöklete alatt. 

1669 május 23 án Csik Somlyón, páter Domokos Kasimir 
elnöklete alatt. 

1695. mártius 5-én Kolozsvárt, melyen egybeszedték a 
Status sérelmeit. 

1697. julius 4-én Cgik-Somlyón, püspök Ilyés András 
elnöklete alatt, a hol törvények hozattak de vicario, de paro-
chis, de licentiati8, de judicibus ecclesiarum et aedituis. 

1710. szeptember 21 én Csik Somlyón Antalfi  János álta-
lános püspöki helynök elnöklete alatt, a főtisztek,  megyebirák, 
táblabírák és más világi méltóságok jelenlétében. 

1716. Nagy Szebenben. 
1717. ápril 9 én CsikSomlyón, Mártonfi  György erdélyi, 

püspök, Demeter György püspöki helynök, a károly-febérvári 
káptalan, a fő  és alesperesek, a székely székek követei, az 
egyházak kegyurai, a megyebirák és hazafiak  jelenlétében. 
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1721. január 26 án Köszvényesen a vicarius elnöksége alatt 
több törvények hozattak. 

1739. iíagy-Szebenben a főkormányzó  elnöklete alatt. 
1740. Medgyesen, hol jelen voltak a kir. főkormányszék 

catholikus tagjai, a kir. táblai ülnökök, és az országgyűlési kir. 
hivatalosok, ezen gyűlésben a megürült püspöki szék betöltésére 
hármas kijelölést teszen az erdélyi catholikus Status. 

1746. a főkormányzó  lakásáu több világi fő  ur jelenlété-
ben gyűlés tartatik. 

1747, ugyancsak a főkormányzónál  a catholikus consiliari-
usok, mágnások, praelatusok és nemesek jelenlétében. 

1750. és 1751. hasonló gyűlések tartattak. 
1760. újból catholikus Status gyűlése tartatik, és a meg-

ürült püspöki székre hármas kijelelés tétetik. 
1767. felállíttatik  a catholika commissio, eleinte csak a 

lusitanicus fundus  kezelésére, és e mellett a catholikus Status 
is időnként egybegyűlt, de később 1772. az összes alapítványok 
kezelése, és 1775. az iskolai és egyházi ügyek elintézése is 
egyátalában a catholika commissióra bízatván, a cathólikus Sta-
tus gyűlései mind gyérebben tartattak meg; az erdélyi püs-
pökök azonban az országgyűlések ideje alatt csaknem mindig 
összehívták a catli. Status gyűlését, melyek közül nevezeteseb-
bek az 1791-beli, és ujabb időben az 1848 beli. 

Az ezen Status gyűlésekről vezetett jegyzőkönyvek és iro-
mányok mutatják, hogy a catholikus Status gyűlésének rendes 
tagjai voltak: 

a) Az erdélyi püspök. 
b) A kir. főkormányszék,  kir. kincstári tanács, és a királyi 

Tábla catholikus tagjai. 
c) Az országgyűlési catholikus regalisták. 
d) A catholikus főtisztek,  főispánok  és itélőmesterek. 
e) A k.-feliérvári  székes egyházi káptalan tagjai. 
f)  Az esperesek és alesperesek. 
g) Az erdélyi szerzetes házak főnökei. 
Ezen gyűlések hatásköréhez tartozott az 1767. évet megelőző-

leg a megürült püspöki szék betöltése végett az uralkodó felséghez 
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felterjesztett)!  szokott hármas kijelelés, az egyházakra, iskolák-
ra, nevelésre és aggházakra, továbbá a vallásos alapítványokra 
való főfelügyelet,  az egyházi és iskolai alapok kezelése; — 
1767 után mostanig a catholikus Status gyűlések tulajdonkép-
peni teendőjét a catholika commissió vette át, és ezen commissió 
magát a catholikus Status repraesentánsául tekintve, ennek ha-
táskörét is igénybe vette, jelesen 1827-ben, midőn báró Szepesy 
Ignácz püspöknek, a pécsi püspökségre lett áthelyeztetésével, a 
megürült erdélyi püspöki székre néhai Kovács Miklós ő Excel-
lentiája — a hármas kijelelés bekérése nélkül — kineveztetett, 
egy alázatos feliratban  megkérte ő Felséget, hogy jövendőre 
azon régi szokást megtartani kegyeske djék, melynél fogva  a 
megürült püspöki székre a catholikus Statustól hármas kijele-
lés kérotett be. 

A catholikus Status tulajdonképpeni hatáskörétől a ten 
nebbiek szerint megfosztatván,-  ezután gyűlései inkább csak a 
gravaminalis téren foroglak,  a catli. Status autonómiáját aláásó 
intézkedések megszüntetését, és az autonómiának a törvény ér 
telmébeni helyreállítását kérelmezték. 

1791. az országgyűlés a cath. Status kérelmezése folytán 
ennek ügyét felkarolva  egy törvényjavaslatot terjesztett a Fel-
ség elébe megerősítés végett, melyben az említett cath. Státusa 
törvények értelmében őt megillető jogaiba visszaállíttatni hatá-
roztatott, ő Felsége azonban ezen törvényjavaslatra nem adta 
meg a legfelsőbb  sanctiót, nem azért, mivel a mint 1792. május 
26 án kelt kegyelmes kir. leiratában irja, a catholikus Status 
autonomiája törvény által különben is biztosítva lévén, uj tör 
vényre szükség nincsen, és „admissum, ut catholici etiam nego-
tia sua schola8tica, ecclesiaslica et fundationalia  cxccptis iis, 
quae directe Episcopo reservata sunt, tractent." 

Ezen legfelsőbb  királyi ígéret daczára azonban minden ré-
gi állásában maradt, és elkövetkezett az 1848 ik év, midőn a 
világrenditő poli ikai események hatása Erdélyre is kiterjedvén, 
a megváltozott kormáuyrendszcr folytán  Erdély akkori nagyér-
demű püspöke Kovács Miklós ur ő Excellentiája átlátva azt, 
hogy a rendszer változás folytán  a kormánynak mondhatni — 
specificus  catholikus minősége és jelleme megszünend, és igy a 
catholikus ügyeket a kormány kezelése és rendelkezése alatt 
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bagy î nem lehet, valamint hogy az egyházi és iskolai ügy a hí-
vek érdekeltsége nélkül bizonyos hanyatlásnak indnl, ezen ér-
dekeltséget pedig csakis a testületi szellem felköltése  és fenn-
tartása által lehet előteremteni, — 1848. augusztus hava utolsó 
napjaira átalános cath. Státus gyűlést hivott egybe, mely az ő 
Excellentiája elnöklete alatt egybegyűlvén, ő Excellentiájának is 
belegyezése hozzájárultával elhatározta, hogy a hazai törvények 
alapján, ugy az ezekre utaló 1792. május 26 án kelt királyi le-
iratnál fogva  fenálló  jogával élve, az erdélyi catholikus egyházi 
és iskolai ügyek kezelését, és az ezek feletti  rendelkezést ke-
zébe veszi, és e végre magát egészen szervezte is, meghatároz-
ván a következőket: 

1. Római catholikus Status gyűlés minden évben tartassék, 
rendes tartás idejéül az iskolai nyári szünidő tűzetvén ki. 

2. A vegyes Statüsgyülést összehívja az erdélyi megyés 
püspök, mint ezen gyűlésnek természetes elnöke, s kire a gyű-
lési hely kitűzése is bizatik, ki az összehívást megtenni ha el-
mulasztaná, a gyűlés összehívási joga catholika commissió helyébe 
lépendő vegyes Status-bizottmányra ruháztatik át, mely a gyű lés 
helyét s napját szótöbbséggel határozandja cl, — püspöki szék 
üressége esetében vegyes Status gyűlést a káptalani helyettes 
— vicarius capitularis — hiv össze, mint kire a püspöki szék 
üressége alatt a püspöki joghatóság száll, ki ha a gyűlést a 
kitűzött időben összehívni elmulasztaná, ezen jogot a lelépendő 
catholika comraissiót felváltó  vegyes bizottmány gyakorlandja. 

A gyűlést hirdető püspöki vagy káptalani helyettesi kör-
levél — melyben a tanácskozás főbb  pontjai kiemelendők — 
hat héttel a meghatározott idő előtt kibocsátandó, sőt a gyűlés 
ideje előre hirlapilag is tudatandó. 

E gyűlés természetes elnöke a püspök, alelnököt minden 
egyes gyűlésre világi rendből a gyűlés választ, jegyzőt és pedig 
az egyiket egyházit a felterjesztések  Írására, másikat világit a 
jegyzőkönyv vitelére, a vegyes egyházi gyűlés választ. 

3. Tagjai a vegyes egyházi gyűlésnek: 

Az e g y h á z i r e n d b ő l : 

a) A püspök mint természetes elnök. 
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b) Káptalan, s a püspöki szék minden tagja. 
c) Apátok s praepostok. 
d) Esperesek, ezek jelen nem lebetésében a kerületi jegy-

zők. 
e) Minden esperesi kerületből egy egyházi képviselő. 
f)  A kolozsvári főtanodák  papi-, a károlyfehérvári  püspöki 

főtanodának  pedig minden tanárai. 
g) Minden középtanodából egy egy képviselő. 
h) Minden római cath. növelde igazgatója. 
i) Szerzetes rendi főnökök. 
k) A püspökmegyei hivatal egyházi tagjai. 

A v i l á g i r e n d b ő l : 

aa) Status egyházi vegyes bizottmány minden tagjai. 
bb) Közálladalmi római catb. olyatéii főbb  tisztviselők és 

főbb  törvényszékek római catholikus tagjai, kik az erdélyi püs-
pöki megyéhez tartoznak. 

cc) Catholikus főispánok  s főbb  tisztek, 
dd) Az eddigi sz. kir. városok u. m. Kolozsvár, Maros-Vá-

sárhely, Szamosujvár, Erzsébetváros főbirái.*) 
ee) Minden esperesi kerületből két világi képviselő, 
fi)  A kolozsvári kir. főtanoda  catholikus világi tanárai, 
gg) Világi egyes kegyurak (patrónus), ide ss&mitva azokat 

is, kik kápolnát s papot tartanak. 
hh) A több mint ötezer római catholikust számláló^városok 

s helyiségekből egy-egy képviselő, kivévén Kolozsvárt, mely 
három képviselőt küld. 

4. Az esperesi kerületből küldendő világi képviselő követ-
kezőleg választandó a kerületi plébániák választási joggal biró 
hivei, miljelyt a vegyes egyházi gyűlés ideje kihirdettetett, azon-
nal egybegyűlnek, s magok közül egy képviselőt választanak, 
kik az esperes által kitűzendő napon espereskerűleti gyűlésre 
megjelenvén, választják azon két világi képviselőt, kik a kerület 
világi catbolikusait képviselendik. A kerületi papi képviselőt a 
kerületi papság ugyancsak espereskeriíleti széken választandja. 

•) Károly-Fehérvár tollhibából kimaradt volt. 
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B. Tárgya a vegyes egyházi gyűlésnek az aprób. I. R. I. 
tit 3-ik artikulussában s az 1792. május 26 án kelt kir. leirat 
45 ik pontjának szavai szerint „admissnm ut catholici etiam ne* 
gotia sua scholastica, fundationalia  ct ecelesiastica, exceptis iis, 
quae directe Episcopo reservata sunt, tractent," mindazon 
iskolai, alapítványi s egyházi kebli ügyek, melyek különösen 
püspöki joghatósághoz nem tartoznak, szóval miudazon tárgyak 
melyek a római cath. Status érdekében vannak: 

A cath. commissió által addig rendesen végzett administratió 
teendőire nézve pedig abban állapodott]móg ezen Status gyűlés, 
hogy az akkori catholika commissió mellé a világi és egyházi 
személyekből hason számmal 24 egyén választassék a Státus 
gyűlése által, mely bizottmány (Status egyházi bizottmány név 
alatt) hivatva legyen a catholika commissiótó) a római catboliku-
sok mindennemű alapitványait, ügyeit átvenni és kezelni, — ezen 
vegyes bizottmány elnöke, a püspök, ésakadályo/tatása esetében 
a jelenlevő catholikusok legtöbb hivatalnoka, e bizottmány ha-
tározatainak érvényesítésére 13 tag jelenléte szükségeltetvén. 

Ebbeli határozatait és megállapodását a katholikus Status 
gyűlés 1848. augusztus 31-én 54-1848 sz. alatt Kovács Miklós 
erdélyi püspök mint elnök, gróf  Kemény József  mint világi al-
alelnök, Andrásy Antal egyházi — és Vinkler Ferencz világi 
jegyzők aláírása mellett — szervezését iletőleg tudomás véte 
végett, az egyházi és iskolai vagyon átvételét illetőleg pedig 
megerősítés és a teljesitendők teljesítése végett Magyarország 
akkori fenséges  Nádorához és kir. helytartójához, valamint az 
összes minisztériumhoz feljelentette,  kijelentvén, hogy ezen ha-
tározatokat nem vallásos különbözés miatt, hanem jogos sza-
badsága, és a kor elvei érzetében hozta, mivel az erdélyi catho-
likus Status kül és bel egyházi ügyeinek pangásba lett indulá-
sa vétkét sajátjának nem vallhatja, és ezért vallás, jogegyen-
lőség és szabadság szülte kötelességének tatrja magát, a kor 
elvek érzetébe és tudatába bele helyeztetni, s rendezni ügyeit 
J41 ismert felekezete  érdekéhez képest és jogos szabadsága 
szerint. 

Ezen felterjesztésre  a közbejött politikai zavarok miatt a 
magyar kormány soha választ nem adott, és igy az 1848 ki 
augusztusi Status gyűlés határozatai teljesedésbe nem mentek, 
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de érvényesen fennállanak  a szervezést illető batározványai, 
miután azokat a Status gytllés megállította, püspök ő Nagy-
méltósága elfogadta  és aláírásával megerősítette. 

Nem volna tehát egyéb hátra, minthogy a megállított alap 
elvek szerinti Status gyűlés mielőbb egybehivassék, abban a 
Státus gyűlései szerkezetében a közbejött 17 év folytán  neta-
lán szükségessé vált változtatások és módosítások megtétesse-
uek, az ügykezelé&i rend szabályoztassék, s végre ugyanonnan egy 
alázatos felirat  intéztessék a Felséghez, hogy a Státus gyűlés ha-
táskörébe tartozó egyházi és iskolai ügyeket, valamint az ide 
tartozó alapítványokat és alapokat — az ingó és ingatlan vagyon-
nal együtt — a katholikus Status kezelése alá átadni kegyeskedjék. 

II. 

Az ö cs. kir.  Apostoli  Felségéhez  fiiküldetni  határozott 
felirat  szóvege: 

S z e n t s é g e s C s á s z á r i és A p o s t o l i k i r á l y i 
F e l s é g 

L e g k e g y e l m e s e b b U r u n k ! 
Midőn Felséged hazánk alkotmányának visszaállítása, és 

annak az összes birodalom nagyhatalmi állásával maradandó 
és biztos alapom összeegyeztetése czéljából tett magasztos kez-
deményezése folytán  Erdélynek —mint a magyar korona egyik 
országának országgyűlését Kolozsvár sz. kir. városba össze-
liivnt méltóztatott, és ezen országgyűlés a legmagasabb meghí-
vásnak engedve, itten össze is gyűlt, — az alólirt erdélyi püs-
pök is az itten egybegyűlt róm. kath. országgyűlési tagok ál-
tal felkéretvén,  egyháza és hivei javát eszközlendő — az erde-
lyi catliolikusokat törvénynél fogva  megillető és folytonos  gya-
korlattal szentesttett azon jognál fogva,  mely szeriut egyházi, 
iskolai és alapítványi — valamint egyébb az egyházi önkor-
mányzati jogból tolyó ügyeik feletti  tanácskozásra és határo-
rozásra — a püspök egybehívására mindenkor, különösen pe-
dig az országgyűlések folyama  alatt egybegyűlni szoktak — 
minket e végből a mai napra összehívott; mely meghívás foly-
tán, midőn egyházunk, iskoláink, nevelő intézeteink és alapit-
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ványaink állásáról értekeznénk, azon aggasztó eredményhez 
jutottunk, hogy egyházi, iskolai és alapítványi vagyonunk ha-
nyatlásnak indult, a nevelésügy felvirágzása  folytonos  akadá-
lyokkal küzd, és vallásos életünkben az egyházi közügyek iránti 
közönbösség roppant mérvben terjed; vagyonunk kincstári ke-
zelés alatt van, hol az a rendszer nehézkességénél fogva  nem 
gyarapodik, hanem naponta apad, a nevelés és oktatás 
körül nem tehetjük meg a czélszerü javításokat és reformokat, 
részint mivel csökkent jövedelmünk nem képes fedezni  a szük-
séges költségeket, részint mivel az iskolai Ugy rendezésébe be-
folyásunk  nem lehet, és főpásztorunk  is e tekintetben sokféle-
képen korlátoltatik ; végre nincsen kifejlődve  közöttünk a tes 
tületi szellem, mely a közügyek iránt érdekeltséget kelt fel, 
és legbiztosabb óvszer a terjedő indifferentismus  ellen. 

Mindezen bajokon csak egyházi és iskolai autonomiánk 
teljes helyreállítása segíthet, melyre most annál nagyobb szük-
ség van, mivel a megváltozott és hihetőleg még jobban meg-
változandó politikai viszonyok folytán  a királyi főkormányszék 
mellett és ennek nevében működő róm. cath. bizottmány tagjai 
száma annyira megapadt, és még jobban megapadhat, ugy hogy 
ez a körébe tartozó — gyakran nagy fontosságú  — ügyek 
elintézésére elegendő számú tagokkal már nem bír, és nem is 
bírhat; minél fogva  már cs. kir. és Apostoli Felséged is 1874 
1863 és 5473 — 1863 udvari számok alatt kelt kegyelmes kir. 
rendeleteiben a catholikus bizottmánynak kiszélesítése szük-
ségét átlátván, annak megnagyobbítása iránt a kir. főkormány-
széktől — illetőleg az ennek nevében mükődő catholikus bi-
zottmánytól javaslatot méltóztatott felkérni;  az egész alázatos-
sággal alólirt erdélyi püspök Felségednek ezen rendeleteit is 
— ez iránti felkérésünk  következtében - - véleményezés végett 
előnkbe adván, mi arra érett megfontolás  és megvitatás után 
nem feledhetünk  egyebet, mint vallásunk szent érdekeinek tar-
tozó őszintességgel kijelenteni: hogy a katholikus bizottmány-
nak szándékolt megnagyobbítása nem vezet czélhoz, nem nyug-
tatja meg vallásunk érdekeiért aggódó keblünket, és nem szün-
teti meg azon bajokat, melyek vallásos és iskolai életünket zsib • 
basztják. 

A catholicus bizottmány ugyanis oly intézmény, melyet 
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az erdélyi cath. status soha törvényesnek nem tekintett, sőt 
inkább benne egy oly közeget látott, mely autonomiáok néi-
ktllözketővé tételére volt életbe léptetve; — egy ilyen intéz-
ménynek kijavításához mü nem járulhatunk; de nem is vezet-
ne ez czélboz, miután azon bizottmány hivatali tekintélyekből 
van egybe állítva, és a politikai fluctiatiókból  folyó  változások-
nak kitéve, — ugy, hogy hiányzik benne az állandó alap, me-
lyen egyházi, iskolai és alapítványi ügyeinket már valahára 
biztosan, czélszerüen és maradandólag, ugy a hogy kell, ren-
deznünk lehessen; — hogy a catholikus bizottmány nem bir 
magában ily állandó alappal, annak szomorú példáját a közel 
mult évtizedben leginkább tapasztaltuk, midőn a kir. főkor-
mányszék feloszlatásával  ezen bizottmány is feloszlott,  és a 
catholicus ügyek feletti  rendelkezés és intézkedés egy testület-
re ment át, mely nem állott kizárólag csak catholikus ta-
gokból, és a mely idő alatt még az is megtörtént, hogy ala-
pitványaink — rendeltetésök ellenére — más vallásuaknak ado-
mányoztattak, és hogy azok vallási érdekeinktől eltérő czélokra 
való felhasználása  komolyan elpróbáltatott, azt nem is említve, 
hogy vagyonunk kezelése, érdekeink felügyelete  igen gyakran 
más vallású és vallásunk iránt nem mindig a legjobb indulattal 
viseltető egyének kezeibe, vagy legalább befolyása  alá került; 
— de nem is szüntetheti meg azon bizottmány tagjainak meg-
szaporítása a fennforgó  bajokat, mert nem képes felébreszteni 
az erdélyi catholikusokban azon testületi szellemet és összetartást, 
mely egyedül alkalmas arra, hogy a köztünk uralgó közönyt 
megszüntesse, és bennünk közügyünk iránt érdekeltséget kelt-
sen* 

Különben, Felséges urunk! nincsen is erre szükség, meg 
vannak nekünk törvényes közegeink, melyek egyházi, iskolai és 
alapitványi ügyeink elintézésére szükségeltetnek, és csak Felsé-
ged kegyelmétől függ,  hogy vagyonúnknak a kincstári kezeles 
alól kezünkre kiadattatása által megnyissa előttünk azon ma-
gasztos pályát, hol egyesült erővel eszközölhessük vallásos és 
erkölcsi életünk felvirágzását  egyházunk díszére, és Felséged 
dicső trónjának támogatására, melyet Szt. István Apostoli kirá-
lyunk a vallás és erkölcsiség maradandó oszlopaira fektetett,  és 
a melyet Felségednek dicső elődei is hatalmassá tettek. 
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Már az 1572 és 1573 ik években alapja tétetett le azoü 
törvénynek, mely 1576-bau az aprob. const. I. R. I. czirae 3-ik 
articulássában a négy bevett vallásnak és igy a róni. cath. egy-
háznak is teljes önkormányzati jogát megállapította, mely jogból 
kifolyólag  az erdélyi cath. Status maga egyházi, iskolai és ala-
pítványi ügyeit minden más vallásfelekezetektől  függetlenül  — 
saját gyűléseiben — intézte el; több ilyen gyűlésekre akadunk 
a történelemben 1692-től kezdve 1848-ig, sőt a catholikus Status 
külön pecséttel élt, és a catholikus bizottmány felállításáig  a 
hatáskörébe tartozó minden ügyeket maga intézett el ; — 1791-
ben a catholikus Status autonómiájának sok tckintetbeni meg-
sértését az ország rendei előtt panaszolván, ezek 1791-ben egy 
törvényjavaslatot terjesztettek az akkori Felség elébe megerősítés 
végett, melyben a catholica egyháznak önkormányzata visz-
szaállitása, és ebből folyólag  egyházunknak és alapitvá-
nyainknak a catholikus Status és püspökjök rendelkezése 
alá adattatása elrendeltetett, az akkori Felség előtt is 
azonban törvény által annyira biztosítottnak tekintetett az 
erdélyi katbolikusok autonomiája, hogy azt ujabb törvény által 
biztosítani feleslegesnek  tartotta, ennélfogva  a felterjesztett  tör-
vényjavaslatot a legfelsőbb  szentesítéssel nem is látta el, hanem 
az 1792. május 26-án kiadott legkegyelmesebb királyi leiratá-
ban kimondotta: „admissum ut catholici etiam negotia sua 
scholastica, fundationalia  et ecclesiastica, exceptis illis, quae 
directe Episcopo supt reservata, — adinstar consistoriorum re-
liquarum in Transsylvania receptarum religionum sub suprema 
inspectione nostra regia, solitisque circa illa Majestatis juribus, 
seorsim pertractent, conficienda  vero desuper protocolla authenti-
ca tara catholici quam etiam reliquarum religionum consistoria 
Majestatis nostrae medio Gubernii nostri regii de mense in 
mensem substernant." 

Ezen kegyelmes királyi leirat is világosan biztosítja az er-
délyi catholikusoknak törvényen alapuló és gyakorlattal is szen-
tesitett öi kormányzati jogát, melynek visszaállítását Felségedtől 
nem csak fennálló  törvényeinknél, hanem azon magasztos kegye-
letnél fogva  is alázatosan kérjük, melylyel Felséged dicső uralkodó 
háza szent vallásunk érdekei iránt mindig viseltetett, és a mely-
nem engedheti, hogy csak mi catholikusok legyünk elzárva azon 
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egyllttes működéstől, mely már az első keresztény századok 
történ étéből a hitbuzgóság, vallásos élet és közhasznú munkásság 
oly sok szép és dicső példáit tudja felmutatni,  és a mely a más 
vallásfelekezetUeknél  az érdekeltséget oly nagy mértékben ké-
pes előmozdítani. 

Midőn ezen kérésünk teljesítését Felségedtől, mint aposto-
li királyunktól és egyházunk legfőbb  védnökétől a legnagyobb 
alázatossággal kérjük, szükségesnek tartjuk Felséged előtt au-
tonómiai szerkezetünk állását is — ugy a mint az a Status meg-
állapodása szerint kifejlődött,  — felfejteni: 

Status gyűléseink egybehivására jogosítva van az erdélyi 
püspök, vagy ilyennek nem léte esetében a káptalani helynök. 

A Státus gyűlése évenként egyszer bivatik egybe, —ren-
desen a nyári iskolai szünidő alatt. 

A gyűlés elnöke a püspök vagy káptalani helynök, alel-
nököt minden egyes gyűlésre a világi rendből a gyűlés választ; 
jegyzőt minden gyűlésre kettőt választanak, egy egyházit a fel-
terjesztések Írására, és egy világit a jegyzőkönyv vitelére. 

A gyűlés tagjai: 
A.) Az egyházi rendből: 

A püspök, mint természetes elnök. 
A káptalan s püspöki szék minden tagjai. 
Apátok és praepostok. 
Esperesek, jelen nem lehetésök esetében a kerületi jegy-

zők. 
Minden esperesi kerületből egy egyházi képviselő. 
A kolozsvári főtanoda  papi, a károlyfehérvári  püspöki fő-

tanodának pedig minden tanárai. 
Minden középtanodából egy-egy képviselő. 
Minden római cath. növeldék igazgatói. 
Szerzetesrendi tőnökök. 
A püspökmegyei hivatal egyházi tagjai. 

B). A világi rendből: 
Közálladalmi római catholikus olyatén főbb  tisztviselőkés 

főbb  törvényszékek róm. cath. tagjai, kik az erdélyi püspöki 
megyéhez tartoznak. 

Catholikus főispánok  s főtisztek. 
A sz. kir. városok főbirái,  ha katbolicusok. 

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK II. \ 
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Minden esperesi kerllletböl két világi képviselő. 
A kolozsvári főtanoda  catholikus világi tanárai. 
Világi egyes kegyurak (patrónus) ide számítva azokat is, 

kik kápolnát és papot tartanak. 
A több mint 5000 római catholikust számláló városok- s 

helységekből egy-egy képviselő, kivévén Kolozsvárt, mely 3 
képviselőt ktild. 

Az espercsi kerületből küldendő világi képviselők követ-
kezőleg választatnak : ~ a kerületi plébániák választási joggal 
biró hivei, mihelyt a Status egyházi gyűlés ideje kihirdettetett, 
azonnal egybegyűlnek, s maguk közül egy képviselőt választa-
nak, kik az esperes által kitűzendő napon esperes kerületi gyű-
lésre megjelenvén, választják azon két világi képviselőt, kik a 
kerület világi catholikusait a Statusgyülésen képviselik. A ke-
rületi papi képviselőt a kerületi papság ugyancsak espereske-
rületi széken választja. 

Minthogy pedig egy ily nagy gyűlés a kezelési teendőket 
nem végezheti, erre nézve abban állapodott meg az erdélyi ca-
tholikus Status, hogy a királyi főkormányszék  mellett ennek 
nevében működő jelenlegi catholikus egyházi, iskolai és alapít-
ványi biztosság megszűntetésével ennek helyébe a Status gyű-
lés válaszszon egy buszonnégy tagból álló bizottmányt, mely a 
catholica commissió helyébe lépve, annak teendőit végezze;egy 
szóval egyházi, iskolai és alapitványi ügyeinket — a Status 
gyűlésének rendelkezése szerint — kezelje; — felvévén  evég-
re a szükséges hivatali személyzetet is. 

Megvannak tehát császári és apostoli királyi Felség törvé-
nyes közegeink, melyek egyházi ügyeink elintézését minden 
órában átvehetik, mihelyt Felséged kegyelmétől megnyerjük, 
hogy vagyonunk rendelkezésünk alá adassék. 

Ezen vagyon pedig áll a következő alapokból: 
1. A tanulmányi alap, mely több fekvőkből,  állam-köte-

lezvényekhől és kiadott kölcsön tőkékből áll, de a melynek 
legnevezetesebb részét teszi a kolozsmono8toriuradalom; — ezen 
uradalom hajdan a Benczék kolozsmonostori apátságának volt 
adományozva; a vallási szakadás megtörténtével — midőn a 
protestantismus Erdélyben túlsúlyra vergődött — secularisalta-
tott, és több magánosoknak eladatott, később Báthori István és 
Boldutár az Uradalmat saját pénzükön megvásárolván, ezt az 
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1581. évben XIII. Gergely pápa jóváhagyásával Kolozsvártt 
alapított róm. cath. academiának ajándékozták, és kezelését az 
ezen akadémiában az ifjúság  tanítására és nevelésére meghívott 
Jézsuitákra bízták; — a Báthoriak halála után Erdélyben aca-
tholicismus sorsa ismét roszszabbra fordulván,  a Jézsuiták ki-
űzettek és a kolozsmouostori uradalom a fiscus  részére lefog-
laltatott, s több giagánosoknak inscribáltatott; — midőnal7-ik 
század vége felé  Erdély a dicsőségesen uralkodó ausztriai ház 
uralma alá jött, az erdélyi catholikusokra is jobb napok követ-
keztek, és I. Lipót ő és. és Apostoli királyi Felsége 1693. 
April 9 én kelt leiratában megengedni méltóztatott, hogy az er-
délyi cath. Status a kolozs monostori uradalom egy részét akkori 
birtokosaitól 15,000 frton  kiválthassa, a mi meg is történt, és 
ezután a catholikusok azon uradalmat a Báthori alapítvány ér-
telmében a Jézsuitáknak kezelés végett azon kötelezettséggel ad-
ták át, hogy abból a kolozsvári academia minden költségeit fe-
dezzék ; később az erdélyi catholikusok nagy&zerü áldozatkész-
sége által magánosok adományaiból az egész kolozs monostori 
uradalmat azon kiterjedésben, a mint az a Báthoriak idejében a 
catholikusok által biratott, az erdélyi catholikus oktatási ttgy 
számára megszerezték, és 1744, ezen uradalom a pura fisca-
litások sorából országgyUlésileg hozott és szentesitett törvény 
által kitöröltetvén, a catholikusoknak kétségtelen tulajdona sa-
játja lett, mely a Jezsuita rend által, mint a melyre az okta-
tási Ugy bízva volt, csak kezeltetett, de soha annak tulajdona 
nem volt, a tulajdonjog ez idő alatt is az erdélyi catholikus 
Statust illette, a mint ezt a Jézsuiták magok is az erdélyi or-
szágos karok és rendek előtt 1744. Junius 30 án bevallották, 
azt mondván: „ldgenus fundationies  non tam commodi et emo-
lumenti nostri, sed boni publici, pietatis, et bonarum artium, 
juventutis patriae dignis moribus et littcris imbuendae gratia 
constitutae fuerunt,  quarum nobis administratio magis, quam 
domínium concrcdita." 

A Jézsuita rendnek 1773. történt eltörlése után azon ura-
dalom a római catholikus tanulmányi alap számára előbb kincs-
tárilag kezeltetett, később 1802. Szept. 24-én 1274/798 ndvari 
sz. alatt kelt kegyelmes kir. leiratban az erdélyi püspöknek 
számadás tétel melletti kezelésre kiadatni rendeltetett, és 1803-
ban valósággal át is adatott: ez időtől fogva  az erdélyi catbo-
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likas püspök, mint az erdélyi catholica egyháznak képviselője 
kezelte azon uradalmat az 1849-ik év végéig, midőn az akkori 
ostromállapot ideje alatt az akkor kolozsvári es. kir. vidéki 
parancsnok önhatalmilag a püspöki ke/,élést megszüntette, és 
az uradalmat előbb kinevezett biztosai által kezeltette, később 
kincstári kezelés alá adta; — a jelenlegi kincstári kezelésnek te-
hát semmi jogos alapja nincsen, sőt az határozottan ellenkezik 
Felséged dicső elődének elől érintettkir. leiratában foglalt  intéz-
kedésével és miután a püspöki kezelés iránti Felségi intézkedést 
csak is ezen az uton lehetett volna megváltoztatni, de az soha 
meg nem történt, nyilván való, hogy a jelenlegi kincstári keze-
lés a mi jogainkkal és Felséged dicső elődének soha vissza 
nem vont és nem módosított fennebbi  rendelkezéseivel ellenkezik. 

De ellenkezik az a catholikus tanulmányi alap érdekei-
vel is, mert azon uradalomnak 1849 ótai kezelése oly rosz, 
hogy a tanulmányi alapra abból kipótolhatatlan kár háramlik; 
— az erdélyi cs. kir. állam számvevőségnek hivatalos kimu-
tatása szerint 1855—1862-ig azon uradalom nyolez évi közép-
számitás szerinti évi jövedelme 9892 frtot  tett o. é.; — holott 
a püspöki kezelés alatt még azon időben is, midőn az úrbéri-
iég már meg volt szüntetve, — 16,079 frt  közép jövedelmet 
volt képes felmutatni;  — és Felséges Urunk! ezen jövedelem 
csökkenésnél még nagyobb kár háramlik a tanulmányi alapra 
azon a kincstári kezelés nehézkes voltából folyó  körülményből, 
hogy gyakran a kisebb építkezési hiányok helyrehozása feletti 
tárgyalások 3—4 rendbeli irodáu keresztül húzódva, oly hosszul 
időt vesznek igénybe, hogy az alatt a hiány, mely kezdetben 
kevéssel lett volna helyrehozható, csakis több ezerek ráfordítá-
sával szüntethető meg; — ilyen nagymérvű oknélküli kiadás 
volt több évben a Szamoson lévő úgynevezett anyagátra, mely-
nek kezdetben pár száz forinttal  pótolható hiánya később ezre-
ket vett igénybe, mit különösen az 1850—1855 ki számadások 
mutathatnának meg. 

Az uradalom jövedelmének csökkenését továbbá még az 
is idézi elő, hogy a haszonbérek megkötésénél a kellő körül-
tekintés hiányzik, melynél fogva  megtörtént az, hogy nem lé-
tező tárgyak átadása is igértetett a haszonbéri szerződésben, 
vagy már másoknak kihaszonbérelt jövedelmek újból és má-
sodszor is haszonbérbe adattak, miből költséges perek, és több 



21 

ezerekig elmarasztaló Ítéletek keletkeztek; ide járul végre at 
erdők szerfeletti  pusztítása, melynek mi szemtanúi vagyunk, és 
mégis a Felséged kincstári közegei — alárendeltjeik jelentésé-
nek teljes hitelt adva, — ezen állitásunkat kétségbe vonni bá-
torkodtak, azon sajátságos eset állván itten be, hogy nem a 
tulajdonosnak adatik hitel — ki tulajdonának pusztulását fáj-
lalja és panaszolja, hanem a kezelőnek, kinek kezelésével elé* 
gedetlenségére és az e miatti panaszra a tulajdonos elengedő 
okkal bír. 

A kezelésnek rosz és czélszerütlen voltára lebet azon 
körülményből is következtetni, hogy a kincstári közegek az 
uradalom kezelésérőli számadásokat a tulajdonos catholíku, 
Statusnak, illetőleg az erdélyi pUspöknek előmutatni vonakodnak, 
sőt azt határozottan megtagadták, és csak egyes kivonatok 
illetőleg jövedelmi kimutatások közlésére szorítkoztak, a minek 
nem lehet más oka, mint az, hogy azon számadásokból pana-
szainkat igen is nyomósán tudnók támogatni. 

A kincstári kezelés már nehézkes voltánál fogva  átal&ban 
nem dicsérhető, és ezért Felséged kormánya is már régebben a 
kincstári javak eladását, vagy hosszabb időre kibérlését rendel-
te volt el; nem felel  tehát az meg a kívánalmaknak tannlmá* 
nyi alapunk uradalmában sem, és naponta szegényedő alapunk 
érdekében kell alázattal és sllrgetően kérnünk Felségedet, hogy 
a kincstári kezelést mielőbb megszüntetni méltóztassék. 

2. Vagyonunkhoz tartozik az ösztöndij-alap, mely hason-
lólag a Báthoriak alapítványából veszi kezdetét; később Felsé-
ged dicső elődei Lipót és Mária Terézia ő Felségeik által 
gazdagitatott, valamint több magány alapítványokkal is idő 
folytán  gyarapodott, — ezen alap az erdélyi püspök és a fenn-
álló catholikus bizottmány közvetlen rendelkezése és kezelése 
alatt állott és áll. 

3. A nagy-szebeni római cathol Theréz árvaházi alap. 
4. A vallási alap. 
5. A normális iskola tanítói alap. 
6. A normális iskola tanitói nyugdij-alap. 
Mely alapok — az alapítók szándéka és az alapítvány 

ermészete szerint — tisztán catholikus alapok, és jelenleg a 
királyi főkormányszék  melletti cath. commissió által kezeltetnek. 

Ezek azon alapok, Felséges urunk, melyeknek kezelése, 
és a melyek feletti  rendelkezés minket jogosan illet, és a me* 
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lyeknok mielőbbi átadását, azon alapok biztos fennmaradása, 
és ezzel kapcsolatban vallási és közoktatási nagyfontosságú  ér-
dekeink megóvása — egyiránt sürgetik. 

Felséged népeinek nemzet és vallás különbség nélkül jói-
tevő atyja, de mi catholikusok Felségedben azon kivlll még 
hitünk buzgó apostoli védnökét is üdvözöljük, és igy a legna-
gyobb bizalommal reméljük, hogy Felséged nem vonandja meg 
tőlünk azt, mit a más felekezetűek  háborítatlanul élveznek; és 
a mi minket éppen ugy megillet, mint őket, — törvényszerű 
autonomiánk gyakorlatát, — melynek jóltevő árnyékában fejlőd-
hetik ki legbiztosabban a vallási élet, a köznevelési és oktatási 
ügy, és hogy Felséged ezt nekünk legkegyelmesebben megen-
gedni méltóztassék, e mellett szólanak különösén Erdély sajátságos 
viszonyai, hol más vallásfelekezetnek  számra nézve többen van-
nak mint mi, és teljesen független  autonomicus állásuk mellett 
a nevelésben, oktatásban és az ezekre szükséges vagyon gyara-
pításában csak ugy tudjuk velők a versenyt fenntartani,  ha mi 
sem' gátoltatunk többé a minket törvényesen megillető autonó-
miai jogok azon mértékbeni gyakorlásában, mely nem vág ugyan 
be az egyházi dolgokba, mint a mit mi vallásunk és egyházi 
szerkezetünk elveinél fogva  nem is kívánunk, — de a mely az 
egyházi és iskolai vagyon, a nevelési és oktatási Ugy mind azon 
ágába való döntő befolyásunkat  biztosítja, mely nincsen köz-
vetlenül a püspöknek fenntartva. 

Ez okokból fiúi  alázatossággal kérjük Felségedet, hogy a 
királyi főkormányszék  mellett fennálló  catholika commissiót meg-
szüntetve, megengedni méltóztassék, hogy az annak hatásköréhez 
tartozó ügyek az erdélyi catholikus Status fenn  megirt szerke-
zetű gyűlésére, és az annak kebeléből választandó 24 tagu 
választmányra bízassanak, és méltóztas sék megrendelni, hogy 
egyházi, iskolai és alapítványi vagyonunk ezen Status-gyűlés 
rendelkezése és kezelése alá minél előbb átadattassék. 

Mely kérésünk mielőbbi teljesítését Felségednek apostoli 
buzgóságától fiúi  alázatossággal esedezvén, a legmélyebb hódoló 
alattvalói tisztelettel maradunk 

Szentséges cs. és apostoli királyi Felséged Legkegyelme-
sebb urunk 

alázatos leghívebb szolgái és örökre hü alattvalói: 
Az erdélyi  római cath. országgyűlést  tagok,  és minden  rendű 

catholicus hivek. 
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4. 
Szervezési munkálatainknak mielőbbi megkezdhe-

tése végett a Státus-gyülésnek — a feliratban  felemiitett 
szerkezet szerinti — mielőbbi egybehivása felette  szük-
séges levén, 

Püspök uruuk ő Nagyméltósága felkéretett-
hogy a következő nyári szünidő alatt a Status, 
gyíilést egybehívni méltóztassék. 

5. 
^ A felirat  — valamint a gyűlés jegyzökönyvének 

hitelesítésével a feliratot  szerkesztő bizottmány meg-
bizatik. 

Ezzel a gyűlés eloszlott. 
Fogarasy Mihály, Groisz Ferdinánd, 

püspök. mint a róm. kath. Status-
gyűlésre megválasztott jegyző. 

Az ezen statusgy ülésből ő cs. és apostoli királyi 
felségéhez  felterjesztett  folyamodványra  püspök ur a 
következő választ kapta: 

A v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s i m a g y a r kir. 
m i n i s z t e r t ő l . 

896. eln. sz. 
Méltóságos püspök ur! 

Az erdélyi róm. kath. püspöki megyéhez tartozó 
országgyűlési képviselők a közelebb mult időben hoz-

tf 

zám azon kérelemmel járultak, miszerint ü cs. és apos-
toli királyi Felségénél lennék eszközlője annak, hogy 
az erdélyi róm. katholikusok 1866-ik évi Január 10-én 
Méltóságod elnöklete alatt tartott egyetemes gyűlésből 
legfelsőbb  helyre intézett alázatos feliratában  foglalt 
azon kérést, hogy az erdélyi főkormányszék  mellett 
fennálló  „katholika commissio" megszüntetvén, a katho-
likusok egyházi, iskolai és alapítványi ügyeinek kezelése 
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mennyiben azok szorosan az egyházi hatóság hatáskö-
rébe nem tartoznak, a feliratban  körülirt módon alakí-
tandó gyűlésre, s az ennek köréből választandó bizott-
mányra bízassanak, hogy végre az erdélyi kath egy-
háznak törvényeken és régi gyakorlaton alapuló auto-
nómiája viszszaállittassék, Ő cs. és apostoli királyi 
Felsége legkegyelmesebben teljesíteni méltóztatnék. 

Az érintett kérvényben foglalt  indokok helyessé-
gét, alaposságát egész lelkemből osztva, nem késtem e 
részbeu pártoló legalázatosabb előterjesztésemmel Ő cs. 
és apostoli kir. Felségéhez járulni, minek folytán  Ő cs. 
és apostoli kir. Felsége folyó  évi augustus 19-én kelt 
legfelsőbb  elhatározásával legkegyelmesebben megen-
gedni méltóztatott, hogy az erdélyi főkormányszéknél 
fennálló  úgynevezett katholika commissio megszüntetvén, 
az eddig annak hatásköréhez tartozó ügyek az erd. 
róm. kath. statusnak 1866-ik évi január 10-én Kolozs-
vártt tartott gyűlése jegyzőkönyvében körülirt szerke-
zet ü gyűlésnek, és az annak kebeléből választandó 
bizottmánynak befolyásával  kezeltessenek, és intéztes-
senek azon módozatok szerint, melyeket O Felségének 
magyar kormánya az összes érdeklettckkel egyetértőleg 
legfelsőbb  kegyúri és főfelügyelői  jogainak csorbítása 
nélkül fog  megállapítani és legfelsőbb  elhatározás alá 
terjeszteni. 

E legkegyelmesebb elhatározás következtében teljes 
tisztelettel felkérem  Méltóságodat, miszerint jelen intéz-
ményem vétele után az erdélyi róm. kath. Statusgyü-
lést haladék nélkül az 1866-ik év január 10-ki gyűlés 
jegyzőkönyvének 4-ik pontja szerint összehívni, s az 
abban hozandó javaslatokat, a illetőleg a statusgyülés 
jegyzőkönyvét saját becses véleménye kíséretében hoz-
zám felterjeszteni  szíveskedjék. 
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Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását. 

Budáu, 1867-ik évi Sept. hó 12-én. 
B. EÖTVÖS JÓZSEF. 

Fogarassy Mihály püspök ur ő méltóságának 
Kolozsvártt 

E kedvező és örvendetes válaszra pilspök ur ö 
nmlga 1868 ki február  9-ikére összehívta a Statüsgyü-
lést Gyulafehérvárra,  melyet a következő beszéddel 
nyitott meg: 

Mélyen t i s z t e l t S t a t u s - G y ű l é s ! 
Szt. István első apostoli királyunk által alapított erdélyi 

egyházmegyénknek három korszakra osztható történelme arról 
tanúskodik, hogy anyaszentegyházunk a magyar hon azon föld-
területén, melyet régebben is Erdélynek neveztek, a szent koro-
na apostoli jogara alatt addig élte nagysága s Üdvös hatása 
első dicső korszakát, mig Erdély maga a politikai elszakadás 
szerencsétlen korszakába nem lépett. Egyházunk ezen első kor-
szakának nagyszerűségét, ha arról a honi és egyházi történelem 
évlapjai nem tanúskodnának is, mutatják a fennmaradott,  és az 
idők vasfogával  máig is daezoló monumentális templomok, 
melyeket az egykor virágzó erdélyi egyházmegye Ist dicsősé-
gére emelt, emelni elég buzgósággal, anyagi erővel bírt. 

Tanúskodik róla székesegyházunk, melynek magosra emel-
kedő boltozata alatt s áldozó szent oltára előtt az Urnák vilá-
gosító szent kegyelmét e gyülekezetre előbb leesdettük; tanús-
kodik maga ez a püspöki lak, mely a hajdani nevezetes Alba 
Júliának enyészetét túlélte, s a száműzött erdélyi püspök utó-
dait, megyénknek 155 éves árvasága után törvényes örököseit 
befogadta. 

Megyénknek második korszaka romlásának szomorú képét 
tünteti elénkbe. A miket róla az erdélyi törvényhozás törvény-
könyvébe igtatott, sirhalmaink feliratai  gyanánt jelentik előbbi 
dicső életének erőszakos megszüntetését. 

Az anyaszentegyház fenmaradását  biztosító Isten-ember 
könyörüld jóságának kell köszönnünk, hogy a vallásujitás ak-
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kori robamárlatában több bérczvédte községek s néhány magag. 
sabb rendű családok hitszilárdsága megyénket a végcnyészettől 
megmentette. E korszakban az anyaországtól és az egyetemes 
keresztény egyháztól elszakadt Erdély a folytonos  belviszályok 
8 a külellcnség gyakori betöréseinek csatapiacza volt. A szám-
űzött katbolicizmussal együtt költözött el innen a béke angyala 
s lépett előtérbe az uralkodásvágy ördöge. De az az ős hitben 
megmaradt kisded hfi  nyáj a magyarhoni kathol. egyházhoz 
hol főpásztorai  tartózkodtak annál szorosabban fűződve,  ezen 
szomóru időszak alatt is keble meleg érzelmein hordozta az 
anyaországhozi ragaszkodását s azon reményt, hogy a szakadás 
megszűntével szenvedéseinek s lealáztatásának korszaka véget 
ér, 8 erélyes kitartásának jutalmául, midőn ismét a magyar 
szent koronát fején  hordozó s jogarát jobbjában tartó Erdély 
fejedelmének  alattvalói hűséget esküdendett; egy harmadik 
örvendetes történelmi korszaknak kapui nyilnak fel  előtte, mely 
alatt ismét azon állásra kűzdheti fel  magát, honnan elveszett 
jogait viszaszerezze s fentartásának  s uj életfejlődésének  eszkö-
zeiről gondoskodjék, és e korszak ismét másfél  század hosszú 
folyamán  terül el s a szent törekvések dicső és áldásos mozza-
nataiban nem szűkölködik. 

Egyházmegyénk e harmadik korszakának is alkonyához 
jutottunk. 

A nem rég átélt események hatalma a társadalmi viszo-
nyok és politikai kormányzat eddig fennállott  rendszerében vál-
tozásokat hozott létre, melyek az egyházi kormányzat módosí-
tását teszik szükségessé; módosítását mondom, mert annak 
Istentől rendelt kormányszervezete nem változható alapokra 
levén fektetve,  lényeges átalakulás alá nem jöhet. Előttünk 
tehát mélyen tisztelt Statusgyüh's anyaszentegyházunk üjabb 
jogviszonyai megállapításának foutos  feladata  áll. 

Egyházi autonomiánk megszilárdítását s kiterjedését oly 
eredménynyel kcllend megalkotnunk, miszerint egyházpolitikai 
állásunk a többi vallásfelekezetek  mellett sem hátrányosabb ne 
legyen a mostaninál, sém belkormányzatunk tekintélye, egyházi 
s iskolai intézményeink emelkedése csökkenést ne szenvedjen 
sőt inkább vallásbuzgóságunk és a közérdekeltség fenkeltségé 
vei ezek oly lendületet nyerjenek, mely által az erdélyi megye 
az egész világra terjedő katholicas egység kapcsolatában vala -
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mint Krisztus egyetemes egyház&nak minden kegyelmében, di-
csőségében és szenvedéseiben részes, ugy legyen méltó az igaz-
ságot hirdető isteni és emberi jogokat védő, a keresztény civi-
lisátiót megalkotó, abba nemzetünket is befoglaló  és a pogány 
ellenség dúlásai közt oltalmazó és segélyező római közönséges 
anyaszentegyháznak tetszésére és szeretetére. 

Ugyanis a róm. kath. anyaszentegyház akár a hitszakadás 
dúlta fel  egységét, akár a polgári hatalom zsarnoksága töreke-
dett elnyomni szabadságát és jogait, mindig megtudta tartani 
mind Istentől vett bit- és erkölcs tudományának sérthetlen ép-
ségét, mind apostoli eredetű szervezetének fokozatosságát,  mind 
pedig változatlan alapokon álló kormányzatának szorosan egy-
házi jellemét. 

Az ezek megrontására törekvő mozgalmak alatt, azok le-
zajlása után teendői iránt nem habozott, tanácstalan kétkedésben 
nem ejtette el a kormányrbdat s nem tévedt el magától az 
isteni Mestertől kijelölt s tizennyolcz század bosszú folyama 
alatt követett egyenes útról. A polgári társadalom terén s a 
politikai kormányformákkal  szemben, mindig önmagában találta 
fel  békés inegiérhctésének és szilárd állásának eszközeit, s ha 
szükségét érezte időszcrU reformok  általi javításoknak, nem 
másoktól kért arra nézve tanácsot és javaslatot, hanem saját 
isteni szellemétől, az öt tanai- s intézményeiben csalhatatlanul 
kormányzó lélektől. 

Nincs okom kételkedni azon, bogy most is, midőn egyházunk 
szabadságát s annak önálló kormányzatát a társadalmi újabb 
alakulások terén és a kormány iráuyában ugy, mint saját egy-
házmegyénk belső területén szilárd és tartós alapokra kivánjuk 
fektetni,  e tiszteletre méltó nemes gyülekezetben is szintazon 
egyházi szellem fogja  vezénylem tanácskozásainkat s megérlelni 
határozatainkat. Erről biztosit engem a meleg részvét és fellel-
kesedés,melyet intézkedésünk előhire az egész országban s azon 
tul is felkeltett;  a készség, melylyel tisztelendő papságunk s 
legkedvesebb hiveink nagytekintélyű választottjai, kiket itt a 
szeretet megáldó szavaival szivem mélyéből üdvözlök, daczára a 
téli utazás kellemetlenségcinek, megtudván főpásztori  hívá-
sunkat, ős régi püspöki székünk városába eljöttek, hogy itt 
velünk értekezve és tanácskozva, körvonalozzák alapzatát egy-
házmegyénk autonómiájának s e tekintetben egyházunk nj 
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aeraja megnyílásának ünnepét a püspöki megye központján meg-
üljék. Biztosit továbbá az ez érdemben értekező és intézkedő 
Nagyméltóságú magyar püspöki karnak bölcs és tapintatos el-
járása. AZ erdélyi egyházmegye nyolcz század óta a magyar 
hierarchiához fűződve,  összeköttetését és kormányzati egyfor-
maságát avval mindig fentartotta  és féltékenyen  megőrizte, az 
egyházi önkormányzat kérdésében is csak anynyiban térhet el 
tőle, menynyiben azt külön tartományi helyzete fogja  kivánni. 
Biztosit felséges  Urunk Királyunk legfelsőbb  előre kijelentett 
szándoka és akarata s magas kormányának az egyházak sza-
badságát tiszteletben tartó fenn-kelt  nézete. De leginkább biz-
tosit az, hogy a Jézus szent nevében vallásos érzülettel meg-
kezdett s egyházias szellemben folytatandó  munkára leszáll 
Istennek minden jó akaratot megszentelő áldása. 

Én tehát mint e megyénknek méltatlan íőpásztora, kit az 
isteni gondviselés, hogy a kath. anyaszentegyház kormányzásá-
ban az ő ereje és őrködése annál feltűnőbb  legyen, eszközül 
helyezett éppen ezen időben az erdélyi püspöki székbe, az Atya 
Fiu és Szentlélek egy Isten nevében megnyitom a gyűlést és 
megkezdem annak tanácskozásait. 

Nagy horderejű, 260,000 erdélyi kath. feleink  üdvére, 
lelki, szellemi s több tekintetben még anyagi jólétére is beható 
munkához fogunk.  Egyházmegyénk megszélesbitett kormány-
szervezete alapjainak lerakásához. 

Egyházunk szabadsága s függetlenségének  lényeges kérdé 
seit nem csak elméletben kell megvitatnunk, a mi könynyebb, 
de ugy kell megoldanunk, hogy az az életbe is átmehessen és 
benne az óhajtott czél eléressék, a mi már több megfontolást 
kiván. Nem állunk politikai törvényhozás terén, nem tartunk 
akadémiai vitatkozást, mi az isteni bölcsesség által szervezett 
örök igazságokon nyugvó 8 18 századok fergetegeit  kiáltotta kö-
zönséges anyaszentegyháznak fiai  vagyunk; annak tudománya, 
bölcsészete s törvényei a miéink, melyeknek öntudatával min-
den felmerülő  kérdést könynyen megoldhatunk; de a melynek 
törvényétől eltérve a különböző tanok szelétől ide s tova fog-
nánk hányattatni. 

Mielőtt tehát a munkához fognánk,  számba kell vennünk 
az útba vezető, irányadó és sikert biztosító vezérelveket; kör-
vonatoznunk a tanácskozás tüzetes feladatát;  kijelölnünk a hatá-
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rokat, melyeken tul terjedni katholicusokhoz sem illő, sem meg-
engedhető nem volna. 

Ugy hiszem, hogy kath. egyházi gyűlés előtt nagyravá-
gyás, önzés gyanujába nem esem, ha legelébb is e tiszteletre 
méltó gyülés figyelmét  a megyét kormányzó püspök joghatósá-
ga megfontolására  terelem. 

A kath. anyaszentegyházban az egyházi hatalom a püspök 
ben összpontosul, kitől mint vízforrásból  a folyam,  a megyében 
tovább terjed. A püspöki joghatóság nem szorittathatik egyedül 
csak vallási és papi ügyek kormányzatára : az egyházi kormány-
zat alá tartozó mindennemű ügyben és ügyhez neki hozzászólása 
van. Hitelveink szerint tehát, nern csak a jus in sacra az, amiről 
a püspök rendelkezhetik, hanem a jus circa sacra is tulaj-
donképpen az ő hatáskörébe esik. A tőlünk 300 év előtt elszakadt 
protestáns egyházakban ezen isteni és apostoli iutézkedés elle-
nére, a kormányhatalom a népre átruháztatott, és tőle száll által 
egjes az egyházi ténykedést végző személyekre, kiktől azt 
vissza is veheti. 

A protestánsoknál tulajdon papi rend és papi hatalom 
nem létezvén, az egyházi hatalom különbség nélkül papi és vi-
lági tagok által ugyanazon eredeti joggal gyakorolható, valamint 
hogy gyakoroltatik is. Ezekből már látható, hogy a kath. 
anyaszentegyházban, midőn az önkormányzatnak alaki elrende-
zése forog  szóban, a protestáns consistóriumok kormányrendszerét 
utánozható egyházkormányzati mintának nem tekinthetjük. 

Nálunk az egyházi Ügyvezetést a vegyes természetüekben 
sem lehet egészen secularizálni; itt a világiak mint fiak  segitik 
az atyát a háztartásban, gyámolitják és támogatják a háztar-
tásban, a házi bajokban védik és oltalmazzák szabadságát és 
függetlenségét,  őrzik javait és jogait a megtámadók ellen, de 
egymagukra püspök és papság nélkül az egyházban és ahhoz 
tartozó intézmények körében nem rendelkeznek. 

A politikai kormány, mig a kath. egyház védelmét vállal-
ta magára, és a kath. hitvallást saját állami vallásának tekin-
tette, egyházi ügyekben mint olyan ez illetékességen ttil is 
befolyást  gyakorolt, mely sokszor nyomasztóvá is vált. 

Ezen protectoratust mintegy önkényt felmondván,  s a vallá-
sok között a politikai különbséget megszüntetvén, anyaszentegy-
házunk is bizodalommal fordul  saját fiainak  támogatásához, és 
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jogosan számit segedelmükre. Örömest fogadja  be őket az egy-
házi kormányzat körébe, de nem mint külön és kivül álló 
tényezőket, hanem mint vele egyesült egyháztagokat. 

Azon több izben hallott panasz., hogy a kath. hierarchiai 
rendszer a világiak befolyását  egyházi dolgokban meg nem tűri, 
inkább tapasztalt eddigi részvétlenségök mentésére volt kigon-
dolva, vagy az eddig fennállott  egyházközi viszonyok téves 
felfogásából  származott. Nem a hierarchia szorította le világi 
férfiatokat  az egyházi térről, hanem a politikai kormány, 'mely 
az egyház patronatusával megbízott cath. fejedelmek  nevében 
az egyháztól nyert jogokat sokszor az egyház ügyeinek Kárára 
és nagy hátrányára gyakorolta. Midőn világiak vesznek részt az 
egyház ügyeinek elintézésében, külön pártot nem képeznek, 
egyházunknak főjelleme  mindenben az egység, melyet megosz-
tani nem lehet, de a melyben mindenkinek illő munkaköre 
megvan. 

Mikép az Úr a maga szőlőjében, mely az egyházat példázza, 
a nap különféle  óráiban küldi el dolgosait, s még estendén is 
felszólitá  a hivalkodókat, hogy azt művelni menjenek: ugy 
anyaszentegyházunk a jelen válságos időben a szorgalmas és 
folytonos  művelést igénylő Úr szőlőjébe szólítja világi fiait,  hogy 
papi munkásaival együtt fáradozzanak  annak jó karban tartásán 
és gyarapításán s ha jól végzendik későn kezdett munkájokat 
az egész álló nap dolgosainak jutalmára teszi őket érdeme-
sekké. 

A világi kath. hivek részesítése az égyház kormányzatában 
nem áll csupán a jo^ és hatalom részességében, hanem az egy-
ház védlemének, pártolásának, vagyona megőrzésének, jogai 
fentartásának  kötelmét szabja eléjök, különösen most, midőn az 
álbölcsészet s az anyagiasság uralma azt mindenfelől  megtámad-
ta. Óvjon meg minket attól a kegyes isteni gondviselés, hogy 
az erdélyi St?tusgyülés akár most, akár jövőben az egyházi 
hatalom feletti  osztozódás keserű versengését idézze elő, s a bár 
külső állapotra nézve papi és világi rendre osztályozott fiak  a 
legjobb védszer feltalálásában  elleneink örömére, megegyezni 
ne tudjanak. 

Mely elnöki megnyitó beszédre báró Jósika Lajos ő Ex 
cellentiája következő beszédben felelt: 

Ö FeUége kegy. rendeletét megértve, nem lehet, hogy első 
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felszólalásunk  azon hálás örömnek nyilvánítása ne legyen, mely 
az crd. róm kath. hivek keblét ősi autonomiájok helyreállitá 
sávai lelkesíti. 

Nem a jelenkor mozgalmainak nyugtalan kitörése, nem 
egyéni érdek, mi ezen érzést bennünk ébreszti, hanem azon 
meggyőződés, hogy vallásunk elhanyagolt ügyeinek helyreigazí-
tását csak ezen az uton lehet eszközölni. 

Ha visszatekintünk azon időkre, midőn nemzeti fejedelmeink 
alatt a vallásos súrlódások korszakában hazánkban a kath. ér-
dekek nagyon is háttérbe voltak szorítva; ugy fogjuk  találni, 
hogy kath. elődeink csekély számának közreműködése saját 
körében a vallásos buzgalmat fentartani  és a vallás érdekei 
körül lelkesedéssel működni képes volt. 

Később Erdély a nagy osztrák birodalomhoz csatlakozván 
a kath. érdeket soknémü előnyök halmozták el. Többeket nem 
említve vallásos intézeteinek szép vagyonnal láttattak el, nagy 
jeliemii férfiak  ülték püspöki székünket és díszes hivatalokat 
viseltek hazánkban hitsorso3aink jelesebbjei. 

De midőn a kormány a kath. ügyek kezelését magához 
ragadta és a közönséget ezektől elrekesztette, megszűnt azon 
központ, mely vallásunk tagjai működését egy szent czélra egye-
sitette, és a vallás érdekei iránt való közönbösség napról napra 
terjedett. 

Osi autonomiánk helyreállítása reánk nézve nem csak azért 
üdvös, mert a bureaucraticus rendszer alatt elhanyagolt egyházi 
ügyünk he;yrcáliitását biztos uton eszközli, hanem azért is, mert 
a kath. szellem ébredésének erőteljes rugója lehet. Hálás indu-
lattal fogadjuk  azért Ö Felségének kegyelmes rendeletét, mely 
vallásos autonómiánkat helyre állitja. Köszönettel ismerjük el a 
magyar kormánynak ebbeli kérésünkre fordított  figyelmét.  Di-
csőitjük egyházi főnökeink  és estek között nagyméltóságú püs-
pökünk hathatós közbenjárását és tisztelettel emlékezünk azon 
multunkról is, mely a jelent elősegítette jövőnk biztosítására. 

Egy oly nagy horderejű fellépés,  milyennek jelen gyüle. 
kezetünket tekinteni lehet, megkívánja, miszerint már első fel-
léptünkkel tisztában legyünk magunkkal, tisztában álljon a 
világ előtt, bogy mért tartjuk ezt szükségesnek? minő alapra 
fektetett  erőkkel kívánunk e szükségnek megfelelni  ? és mi az, 
a mit működésünk körében szeműnk előtt tartani kell? hogy 
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működésűnk a magasztos czéluak megfeleljen.  És ha ily fontos 
kérdések megoldását csekély tehetségem kimeritőleg tárgyalni 
nem is birja, de midőn nekem jtitott az a szerencse, hogy 
Nagyméltóságú püspökünk után itt első felszólalhassak,  hivatva 
érzem magamat mindazokat érinteni, melyek ily kérdések 
megfejtése  körűi nézetem szerint figyélmet  érdemelhetnének. 

Nagyméltóságod és a t. egyházi gyülekezet bölcs belá 
tása fogja  előterjesztésemet megbírálni; de bármiként .Ítéljenek 
felette,  szerencsésnek érzem magamat, ba igénytelen szavaim 
ily nagyszerű kérdések megfejtésére  alkalmat nyújthatnak. 

Talán soha nem küzdött anyaszentegyházunk leveröbb 
körülményekkel, mint most. A pogányság üldözései keresztény 
hiveik buzgalmát elnyomni nem bírták, sőt vértanúink emel-
kedett lelkesedése magasztosságát tüntette fel.  A reformatio 
milliomokat idegenitett el sz. hitünktől: de ezeknél több milli-
óknál nevelte a szentegyházhoz való ragaszkodást, és ha egy-
házunkat gyakran érték szomorú csapások, melyekkel az ellenszenv 
sújtotta, vigaszt találhatott mindig azok emelkedett lelkesedésében 
kiket tőle elidegeníteni nem lehetett. A civilisatió haladásával 
a vallásos súrlódások megszüntettetvén müveit nemzetek közt, 
a szabadság terén többé helyett nem talál. De azért ellenségeink 
vaonak, és a mi aggasztó, ezek keblünkben is emelkednek, kö-
zöttünk terjednek. Ilyen a hitetlenség az egyik, — a vallás iránt 
való közönbösség a másik részről. Terjeszkedik az egyik a párt 
kitartó mozgalmai által, terjeszkedni fog  a másik, ha a vallás 
buzgalom lobogóját nem ugy tűzi ki, hogy az elszéledett nyáj 
örömmel és bizalommal seregeijen körülette. 

Mert mérges támadásoknak van annak szent széke kitéve, 
kit hitünk e földön  Isten helytartójának vall. Hogy a csillapító 
hatalmak közbenjárása menynyiben fogja  védeni, politikai járat-
lanságom előre belátni nem képes. De arról meg vagyok győ-
ződve, hogy ha a vallásos buzgalom tágas e világ katholikus 
közönségeit exy  szabad mozgás mezején egyesíthetné, kimond-
hatnám azt, hogy a pápai birtok felett  más hatalom nem ren-
delkezhetik, mint a katholicusok milliomai együttessége. Ezek 
érdekében volt és van az felállítva,  ezek érdeke kivánja, hogy 
a világ minden részében elterjedt hivek lelki nyugalma főpásztora 
bármely hatalmasságnak alattvalója ne legyen, hogy független-
légét az uralkodó tekintélyének fénye  környezze. 
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És milliomok ily felszólításával  szemben, nem hiszem, hogy 
a szent szék környékét senki is ostromolná azon okból, és 
osak azon okból, mertezen birtok éppen keze ügyében fekszik. 
Míglen jelenleg támadói csak gunymosollyal néznek azon sym-
páthiák kifejezésének  erőlködéseire, melyek eddig tekintélyes 
egyesülési térre találni nem tudtak. 

Láttuk, hogy katholicus szellemben tett alapítványokat 
kormányok magukhoz ragadtak, nem gondolva azon birtok biz-
tosság szentségével, melynek oltalmát mindnyájan éppen a kor-
mánytól várjuk. És hallgatva türi a katholicus nép és közön -
bösséggel nézi, ha más, rendeltetésökkel éppen ellenkező czélok-
ra kasználtatnak. De mit is tegyen az egyes egyebet ott, hol 
ezen érdekek védelmétől elszigetelve áll, és a hol az erők egye-
sítésének tere hiányzik. A kathol. alapítványok kezelői eddig 
oltalmukat csak a kormány pártfogásában  keresék. A kormány 
pártfogásában!  mely zsarnok kezében, kedélye játékává válhat 
s alkotmányos téren nyugtalan mozgalmak változásai között 
éppen ellenei hatalmába juttathatja. De ha a kath. érdekek 
emelésére adományozőtt vagyont a kath. tömeg buzgalma fedi, 
ha az egyház hivei mint testület őrködhetnek a felett,  a mit a 
kath. érdek fenntartani  kiván, egy védbástyája emelkedett, 
melyet megtámadni nagy hatalomra fektetett  kormány is vona-
kodik. 

Nincs a nép osztályai között egy is, melyet a jelen idő 
mozgalmainak szóvezetői oly kíméletlenül támadnának meg, mint 
a kath. papságot; hol ezek között az emberi gyarlóság vétkezik, 
kárörömmel hirdetik, hol a rágalom térre talál, ennek szárnya-
kat adnak, és a védelem csak itt-ott elszigetelve mutatkozik. 
Azzal vádolják a kath. papságot, hogy az magasztos feladatának 
befolyásával  az emberi eszme függetlenségét  kívánja béhálózni 
és maga hatalma alá keríteni. Hogy a kath. papság a jelen 
idők mozgalmaira valami túlnyomó béfolyással  kecsegtethetné 
magát, azt éppen nem látom; de elösinerem, hogy a legszentebb 
czél a vallásos buzgalom ébresztésének is lehet hibás eljárása. 
Elösmerem, hogy az indulatok korlátlansága, a hibás felfogás 
és tulbuzgalom félre  vezethet. Emberek vagyunk mindnyájan 
és az emberi gyarlóságon felülemelkedett  néposztály nem létezik^ 
de egyesek hibájáért a szent czélba működők hatását megsem-
misíteni anynyi, mint ezt magát feladni.  Hogy vallásunk ellenei 

EÜYHÁZTÖBTÉNELMI ADATOK II. 8 
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ott támadják, hol legiukább sérthetik: állásunk természetének 
következése. De a kinek vallása tisztaságát a világ előtt is 
fenntartani  szivén fekszik,  annak ily támadások ellen védelem-
ről is gondoskodni kell, még pedig oly védelemről, mely a 
hibák elhárításával a támadók fegyverét  tompíthatja, oly erő 
előállithatásáról, mely a köztünk működőkre hatni, mely a hibá 
kat elhárítani s a helytelenül támadókkal szemben erőteljesen 
megállni képes legyen. 

A vallásosság bölcsője az iskola, a ki hitéhez ragaszkodik 
8 ezt maradékában is fenntartani  akarja, annak akarnia is kell, 
hogy gyermeke vallásos érzelmek befolyása  alatt nevekedjék. 
De fájdalommal  kell tapasztalnuuk, hogy éppen katholikusok 
azok, kik nevelői intézeteiktől az egyházi béfolyást  el akarják 
zárni, s ezeket egészen a kormány rendelkezése alá bocsátani. 
Én a kormánytól soha sem tagadom meg azt, bogy ott, a hol 
a köztársaság érdeke forog  fenn,  felügyeljen.  Megkívánja ezt 
azon egyensúly fentartása,  mely mindegyikünk jogainak sérthet-
lenségét biztosítja, meg azon közreműködés egyesítése, melyet 
előmozdítani polgári kötelességünk. De Hiogy kath. ifjaink  neve-
lésétől a kath. szellem befolyását  elrekeszsze, hatalma egy oly 
túlterjesztésének tartom, mely igen is gyakran vallásos érzelme-
inket sértheti. Protestáns hazánkfiai  hiven őrzik azon dicső fel-
adatukat, hogy nevelő intézeteiket önállólag kezelik, és csak 
elösmeressel lehet említeni azon vallásos buzgalmat, hazafi  érzést 
és művelődési emelkedést, melynek terjesztésében működnek. 
Hasonló állásban miért ne tudnánk mi is hasonlót eszközleni ? 
hogy kizárólag a kormány igazgassa nevelő intézeteinket, a kath. 
érdekeket ki nem elégítheti. De a sem kielégítő, ha csak egy-
házi személyek képviselik a kormánynyal szemben az érdeket 
mely körül működni a szülőknek Istentől rendelt feladata.  Egye-
süljön azért azon tekintély, mely az Isten szavát hirdeti azon 
erővel, melynek kebelében ez gyökeret vert, és ha a nevelés 
feladatában  részt vehet mindenki, ki erre hivatva van, hogy 
mindenkit kielégít, körölöttüuk álló példák bizonyítják. 

Többeket nem is említve az elősoroltak talán eléggé bizo-
nyítják, hogy midőn az állam élet mozdonyai tágasb tért fog-
lalnak, az állam-főkkel  és kormánynyal való egyezkedés vallá-
sos érdekeink fentartásának  már elegendő biztossága nem lehet; 
hol kellessék tehát ezek támaszait keresni, az, miről e t. gyüle-
kezet engedelmével tovább szólani kívánok. 
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A világ kereke forog  és egy és más bármiként vélekedjék, 
ennek baladásától elmaradni senkinek se szabad, ki hivatva 
van közreműködni, hogy ezen haladás üdvös legyen. 

Az alkotmányos elvekhez való ragaszkodás a kor hala-
dása, jelleme és ennek terjedésével terjed az emberiségben azon 
önérzet is, hogy a közügyek előmozdítására már nem csak 
anyagi eszköz, hanem szellemi rugó is akar lenni. A terjedő 
közvélemény folyamát  megállítani nem lehet, de ennek helyes 
irányt adni az ész tevékenységének feladata. 

S ha e democraticus elvek mozgalmai itt-ott már a fenn-
álló társadalmi rendet bántalommal is fenyegetnék,  ezen elvektől 
sem kell elijedni. 

Nem az elv itt a veszedelem, hanem a kezelők, kik ily 
eszmék éretlen gyümölcsével akarják a politikai életet táplálni, 
ott, hol csak veszedelmes lázakat idézhetnek elő. 

Mindeu időkorban találunk példákra, hol büszke hatalmas-
ságok is a néptömeg lelkesedését hivták fel  segítségül; s ha 
ily erők gondatlan megfeszítése  igenis gyakran a kitűzött czélon 
túl csapott és bajt és szerencsétlenséget okozott, azt annak kell 
túlajdouitani, hogy azok, kik a szükség perczében a tömeg lel-
kesedését felhívták,  maga idején arról gondoskodni elmulasztották, 
hogy ez ne egy otromba gomolyt képezzen, melyet a lejtőnek 
indítani lehet, de pusztító rohamát feltartani  nem. Itt az idő, 
midőn a kath. anyaszentegyház hívei öszszességének buzgal-
mában kell hogy találja oltalmát. De nem mult el annak ideje 
miszerint anyaszentegyházunk hivei lelkesedését oda engedje, 
hol nem durva tudatlanság rohama, nem ingatag közönbösség 
hajlékonysága képezi támaszait, hanem egy oly erő, mely ott 
állani tud, hol állnia kell. 

Érdekeltség és értelem vezesse testületünket, ezt terjeszteni 
legyen főfeladatunk  és nevekedni fog  azon érő, mely a szent 
czél előmozdítására hivatva van. 

Ily alapelvek gyakorlati alkalmazása, alakulásunk nem 
csekély feladata. 

Mert ha tagadni nem is lehet, hogy a közreműködés éb-
reszti az érdekeltséget és a tárgyakkal való foglalkozás  emeli 
ezek értelmezését; igaz az is, hogy kevés napokra szorítkozott 
közgyűlésünk, igen felszaporitott  személyzete nem hogy köny-
nyitené, hanem hátráltatja a tanácskozást, nem hogy tisztálná, 
hanem zavarja az eszméket 
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Azért komoly megfontolást  éd a körülméuyek sürgőén tekintet 
be vételét igényli egyházi gy ülkezetünk személyzetének kij dőlése-

Én magam részemről egyelőre inkább igen csekély mint. 
igen nagy számra emelném, mert a szükség esetében a csekély 
számot szaporitni köuynyü; banem kényes, alkalmatlan és terhes 
feladat,  akárkit is kirekeszteni, ki már közöttünk áll. 

Gyülésünk megnyitására alkalmazott beszédemnek nem 
feladata  előre a szervezés részleteibe ereszkedni. De annak talán 
helye lehet, hogy alakítása alapelveiről szóljak. 

Gyülésünket egyháziak és világiak képezik. A világiakra 
nézve két categoriára fektetem  a súlyt. Az egyiket teszik a 
kegyurak (patrouusok), kik akár egyes személyek, akár közön-
ségek legyenek, akár magok, akár jogelődeik alapítottak vagy 
tartanak fenn  ekklézsiákat, méltán megkívánhatják, hogy sze 
mélyes béfolyásokkal  őrködhessenek azon intézkedések felett, 
melyek adományaik felett  rendeltetnek. De ez szükséges azért 
is, hogy ösztönül és biztosítékul szolgáljon azoknak, kik ezen-
tül az egyház és hivei ilyen szükségeit vagyonukból nagyobb 
mértékben pótolni hajlandók lesznek. 

De főképpen  cs mindenek felett  kell itt illően képviselve 
lenni, megyénk egyházi közönségeinek; azok teszik a status 
erejét, azoknak tehát vallásos érdekeit fentartani  és emelni 
mindnyájunknak érdeke és főfeladata.  Hogy ezen kivltf  még 
oly erők, melyek az egyház javára üdvös hatással lehetnek, it-
ten heiyet foglaljanak,  az ellen nem szólhatok, banem csak any 
nyiban foglalhatnak  helyet, a mennyiben gyülésünk sze-
mélyzetének helyes számán tül nem szaporítjuk, és figyelmezve 
arra, hogy ba a biztos kikelésre szemet bőven hinteni szükség, 
a magvat mégis jól meg kell válogatni, hogy gyomot és dud-
vát ne teremjen, mely ha kikél, kiirtani bajos, ha megáll drá^a 
növényünk veszedelme. 

Az egyházi rend képviseletére nézve, a vallásos érzethez-
való ragaszkodás megkívánja, hogy oly béfolyással  álljon kö-
zöttünk, mely a hit szentsége sérthetetlenségét közöttünk fen-
tartani képes legyen. De világi érdekeink kezelésére az egyház-
nak, mint testületnek túlnyomó erőt adni nem tartom taná-
csosnak. 

Mint az egyházi rendek vallásos érzetből mély tisztelőjét, 
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engem ezek ir&ny&ban a bizalmatlansággal vádolni nem lehet 
sehol. 

Nem, uraim, nem bizalmatlanság, hanem féltékenység  az, 
hogy az egyház közöttünk a nyomás szinét se látszassék gya-
korolni, mi a mostani világ ingatag körülményei közt igenis 
könuyen ingerültséget szülhet és megingathatja hiveink szivé-
ben azon szellemi befolyást,  mely az egyházi rend magasztos 
állásának szükséges és üdvös, és nincs az a világi erö és hata-
lom, mely ezen szellemi hatás erejét pótolni képes legyen. 

Gyülésünk alakításánál gondolkoznunk kell továbbá arról 
is, minő szempontból kiván működésében kiindulni? minő ha-
tárok kőzött mozogni? és minő vezérlet alatt fellépni?  hogy 
magasztos feladatának  megfeleljen.  A szabadság eszméje az, 
mely lelkesíti az ifjút,  mely körül működik az érett kor, és a 
melyhez az öregnek is ragaszkodni kell, ha elhagyatva maradni 
nem akar. A szabadság az az eszme, melyet ezerek meg eze-
rek dcisőitnek. De e/ek közül vájjon hányan értelmezik ugyf 
hogy a társadalmi élet fentartásának  és fejlődésének  biztosité-
ka lehessen? Szabad a ragadozó állat, midőn a mezők békés 
lakóit szétszaggatja; szabad a gyermek, midőn izgatott kedély-
lyel sért, ront és tör. Szabad az értetlen csoport, midőn elbiza-
kodásában a békés polgár csendességét és nyugalmát hábor-
gatja. De az ilyen szabadság a társadalmi szövetségnek nem 
biztositéka, hanem romlása. Mert azon szabadság, mely a hata-
lom erőszakát, a féktelenség  kicsapongásait törvényesiti, egy 
örvény, mely a veszélyek mélységébe ragad* 

A politikai szabadság megalapításának első kelléke, oly 
anyagi erőket szilárditni, melyek egyfelől  mindennek oltalmat 
nyújtanak, másfelől  mindenkit arra szorítani képesek, hogy 
tegye azt, a mit tenni kell; eltartóztatni, elijeszteni attól, a 
mit tenni nem szabad, és a politikai szabadság igényeinek elég 
van téve, ha ily erő hatalma túlterjedést a törvény oltalma 
alatt gátolni képes. Egy ily anyagi erő az államéletben szükség 
és az egyházi köztársaság kezei közt csak egy tompa eszköz, 
mely sért, ront és tör, de a mestert dicsőítő müvet nem teremt* 
Egy szellemi erő az, mely közelíti az államéletet a tökéletese-
déshez, és egyedül ezen szellemi erö az, mely az egyházat 
fentartja  és fennállását  dicsőíti, és ez a vallásoság. Én uraim! 
katholicus vagyok, ennek születtem, neveltettem, és Isten ntán 
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mint ezen hit híve, élni és halni kívánok Mint ilyen, más val-
lás irányában idegenséggel viseltetni nem tudok. A hit a lélek 
sugalma és egy magasztos érzés, melyet mindenkiben tisztel-
nünk kell, tisztelnünk szükség, hogy egyetértéssel a köztársa 
ság javát, az emberiség nagy feladatait  előmozdifni  képesek 
legyünk. De a türelmetlenség vádja azt nem érheti, ki a 
hitetlenség teijedését gátolni törekszik. Igaz ugyan, hogy 
a hitetlenség az emberi eszme oly kifolyása,  melyet erő-
szakkal elnyomni nem lehet; igaz, hogy hitetlenekre is találunk, 
kik egy bizonyos társadalmi műveltség fokára  emelkedve elis-
mernek egy oly morált, mely némileg a köztársaság igényeinek 
megfelel,  de midőn csak azt ismeri morálnak, a mit annak el-
ismernie tetszik, és semmi durva hajlamokat gátló erkölcsi kö-
telezettségekről nem tud, a hitetlenség eszméjével szemben ott 
nem állhatok, a hol állok minden vallásos érzet mellett, mely 
egy Isten akaratja előtt meghajlik, mely velünk egy az emberi 
hajlamokon felül  álló erkölcsi kötelezést ismertet el. De továb-
bá, ha a vallás az, a mi az embert oda emeli, hogy boldog 
óráiban az elbizakodás ne tántorítsa, hogy a sors balcsapásai 
súlya alatt meg ne törjék; ha a vallás az, mi földi  pályánk 
végperczében mindenkinek ugy, mint ragaszkodik hozzá, adja 
a megnyugvást: kegyetlenség, ha a homályban borongó embe-
ri ész kétkedéseivel azon támasztakarja megingatni, melybe az 
emberiség bizodalmát helyeztetve, hivatásának megfelel.  De a 
vallásosság az államéletnek egy szüksége, mert kötelezettségei 
oda is elhatnak, hová az anyagi erő nem jut; mert az állam-
életet a tökéletesedéshez közelíti ott, hol az anyagi erő nyomá-
sát mellőzhetővé teszi. 

Ragaszkodjunk azért a szabadság terén szent vallásunkhoz 
tiszteljük a vallásosság érzetét mindenkiben, de a hitetlenség 
terjedésének keblünkben gátot vetni tartsuk vallásos és polgári 
kötelességünknek. Minden társadalmi egybekötettésnél kell egy 
fő,  mely a közczél előmozdításának súlypontja, kellenek kö-
zegek, melyek a közczél szükségeinek kezelésével vannak meg-
bízva. 

Az egyház világi állása is egy ily társadalmi szövetség, 
melynek feladata  fentartani,  hirdetni azt, mi az Istm szava. 

Itt is mellőzhetlen a fő;  és vallásunk isteni alapitója ezt, 



39* 

földi  helytartójában kijelölte. Itt is szükség van kezelökre, eze-
ket feltaláljuk  az egyházi személyekben, kik közöttünk az Isten 
szavát hirdetni és nekünk a vallás szentségeit szolgáltatni hi-
vatva vannak. 

Vannak, a kik azt mondják, hogy a szabadság eszméje a 
papi befolyással  meg nem fér.  Előttem az egyházi befolyás  csak 
egy szellemi befolyás  lehet, mely a meggyőződésre a szabadság ve-
zéreszméjére hat. Ki vallásunk rendelkezésében megnyugvását nem 
találja, eltér ezen hittől; én azt mint katholikus sajnálni togom, de 
kárhoztatni nem; mert vallásomat oda törpiteni nem akarom, 
hogy a meggyőződés a lelki szabadság leigázója legyen. 

Kárhoztatom azt, ki ellenszenvvel keblében közöttünk marad 
és hiveink buzgalmát botránynyal sérteni nem átallja; vagy 
talán az egyháznak szellemi béfolyását  a szabadság lelánczoló-
jának tekinti valaki? az emberi ész zsengéjében csak csirája 
van annak, a mire fejlődésében  emelkedni kell, s ha nem tanul 
abból, mit az idő folyama  érlelt, és azoktól, kiknek ezt előbb 
felfogni  alkalmuk volt, egy emberi élet lefolyása  az állatiságon 
nem igen sokkal fogja  felülemclbetni.  Azért, ki a tökéletesülés 
felé  emelkedni törekedik, annak vezérlőkre, tanitókia min-
dig van szüksége. Első gyermekségünk kora vezetőit hol 
találja, az csak a gondviselés rendelkezésétől függ;  de az 
érett kor szabadságában kell hogy álljon itt meggyőződése von-
zódásához ragaszkodni, és, ha a köztársaságban figyelmét  arra 
forditni  szükség, hogy olyan béfolyások  erőre ne kapjanak me-
lyek az államélet békéjét és fennállását  veszélyeztetnék; de hogy 
gyanrsitások, izgatás, mérges indulatok kitörései a meggyöke-
rezett vallásos érzést azon forrásoktól  elzárják, melyekből meg-
győződésünk táplálékát meríteni kivánjuk; a szabadság eszméje 
legméltatlanabb bántalmának tartom. 

íme Uraim ! azon eszmék, melyeket ez adott alkalommal 
a t. gyülekezetnek finyelmébe  ajánlani bátorkodom. Legyen 
nekem megengedve béfejezésül  azon érzésnek is szavakat adni, 
mely e dicső nap felvirradásával  keblemet lelkesiti. 

Nagyméltóságú Püspök ! tisztelt egyházi gyülekezet! Az 
igazság egy és változhatlan, erkölcsileg ennek szivünkben min* 
den körülmények közt élnie kell, de gyakorlatilag a világi erők 
nyomása alatt áll. 

Az emberiség magasztos hivatásának nagyobb bizonysága 
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nem lehet, mint az, hogy ily erőkre hatni hatalmában ál 1 agy, 
hogy az igazság mellett küzdeni érdeme, a küzdés nehézségeitől 
elrettenni kárhozata. Azevangelium példabeszédje hibáztatja azt, 
ki a rábízott talentumot haszonvétel nélkül heverteti, azért ki-
nek-kinek a mit mint ilyent, a gondviselés juttatott, az Isten 
dicsőítésére, az emberiség java előmozdítására gyümölcsöztetni 
életfaladata  kell hogy legyen. 

Előttünk ez egy és változhatlan igazság vallásunk, ki ebbe 
bizik, ehhez ragaszkodik, annak tekintélye, fentartása  körül 
működni, Isten és ember előtt kötelessége. Az erők nem hiány-
zanak, 200 milliómat felülhaladja  a föld  területén a hitsorsosaink 
száma ! — 

Egy íőlelkipásztor, mint Isten helynöke, karolja át mind-
azok szellemi érdekeit, kik hozzá ragaszkodnak. 

Egy nyelv vallásos intézkedéseink közege; ily erőt, ily 
biztos egyesülési központot Isten dicsőítésére és az emberiség 
java előmozdítására fel  nem használni, nagy hiba volna! Csak 
azt ne bigyjük, hogy a világszerte elterjedt kathol. népet az erő-
szak lánczaival egybetartani lehet. A szabadság kell hogy legyen 
egyesülésünk tere és a valláshoz való ragaszkodás azon kapocs^ 
mely ezt fentartja. 

A sas, a madarak királya szárnyait ha lekötjük, letöijük, 
porba heverve egy elgyengült, egyeiszigorodott állat lesz, mely 
a természettől rendelt feladatának  megfelelni  nem képes. 

Csak szárnyai szabad mozgása emelheti azon magasságra, 
terjesztheti anynyira látterét, hogy méltán a repdesők királyá-
nak tekinthessük. 

De bármily magasra is emelkedjék, bármenynyire is ter-
jedjen láttere, az állatiság terhét magáról lerázni nem fogja. 
Szárnyai a fáradságtól  lankadnak, teste eledelt kiván, és a vég-
hetetlenség homályában nyugpontra nem talál és visszatér az 
anyaföld  kebeléhez és itt keres eledelt, nyugalmat és új erőt, 
hogy a viharok hatalmával megküzdeni képes legyen. 

Ilyen az Isten legnemesebb földi  teremtése az ember! Az 
ész ennek szárnya, melynek szabad mozgása emeli lelkét az 
állati élet durvaságából a tökéletesség magassága felé.  De bár-
mily magasságra is emelje, bármily tágas láttér is környezze, 
a földi  anyag terhe, míg él, rajta csügg: a megfeszített  erő lan-
kad. a lélek biztosító eledelt kiván, és a véghetetlenség homá-



41* 

lyában tévelygő emberi ész ott nygnpontra nem talál. Ekkor a 
katnolicus vallásos buzgalma a szentegyház kebeléhez tér, mely 
mindenkinek, ki benne bizik, nyújtja azon nyugalmat és lelki 
erőt, mely az élet viszontagságai alatt lelkét fentartani  és a tö-
kéletességhez vezetni képes. 

Szabadság és szent vallásunkhoz való ragaszkodás legyen 
azért jelszavunk. És első megnyitásával Üdvözlöm ezen gyüle-
kezetet, nem csak mint ősi jogaink helyreállítóját, nem csak 
mint kebli ügyeink bizodalmas vezetőjét, hanem üdvözlöm, mint 
egy olyan föllépést,  mely fejlődésben  egé-zanyaszentegyházunk 
világi állása biztosítására és dicsőitisérc egy nagy horderejű 
előlépés lehet. 

Bézárom beszédemet e jelszóval: Szabadság és szent val-
lásunkhoz való ragaszkodás! 

A gyűlésre  megjelentek  és igazoltattak. 

A. az egyházi rendből: Ráduly János, Keserű Mózes, 
Anrássi István, Hubatschek Adám, Macskási János, Keinisch 
Lajos, Ferenczi József,  Barcs Ferencz, Bodnár Lajos, Ko-
vács Ignácz, Lönhárt Ferencz, Ludvig János, Id. Kovács Ignácz, 
Csato József,  Sánta Imív ker. j. Eránosz Jeremiás esp. helyett. 
Nagy Lajos, Szőke Einhv, Möllcr Ede, Salamon Alajos, Hoppé 
Ferencz, Veszely Károly, Mártonfi  Antal, György István, Kolosy 
Antal, Beke Antal, Kardos Ignácz, Kovács Ferencz, Finta István, 
Gábor János, Éltes Károly, Biró Béla, Imecs Jakab, Pittner 
Ignácz, Szabó Károly, Bors Lázár, Markos János helyettes, 
Roskosnyi Elek, Gencsi József,  Balogh Elek, Simon Endre, 
Nagy Imre, Márton Lajos, meghívottak. 

B. a világi rendből Groisz Gusztáv, B. Bornemisza János, 
Jakab Bogdán, Gál Lajos, Sándor János, Horváth Sándor, Cseh 
Lajos, Gr. Béldi Ferencz, Mikó Mihály, Béldi Gergely, Karácso-
ni János, Dánfi  Károly, Gr. Bethlen Camillo, B. Jósika Lajos, 
B. Nopcsa László, Tolnai Gábor. 

C. választott képviselők az egyházi rendből: Bálint Károly, 
Bodó Miklós. Betegb Imre, Horváth Ferencz, Décsei Péter, Pub-
lig Gergely, Bodó Alajos, Albert Mihály, Vas Ferencz, Benkő 
Pál, Apostol Alajos, Id. Simon Endre, Avéd István, Rátz István, 
Péterfi  János. 
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D. választott képviselők a világi rendből. Kiss Antal, Gola 
Mózes, Benedikti Albert, Ugrón Lázár, Papp János, Frendl Dé-
nes, Dr. Kein Adolf,  B. Apór János, Szentiványi Ignácz, Mats-
kási Ferencz, Berzenczey László, Dr. Donogány Jakab, Zeyk 
Antal, Bocskor Mihály, Sándor László, Márton Ferencz, Dr. Ot-
robán Nándor, Finály Henrik, Torma István, Krémer Samu, 
Horváth János, Ferenczi Miklós, Kovács János, Boér Kálmán, 
Groisz Nándor, Simon Elek, tíiásini Domokos, Kedves Tamás, 
Pánczél Joachim, Steiner Albert, Éltes Elek. 

Megjelent tehát 103 tag és pedig í)7 egyházi és 46 vitági. 
Alelnökül B. Jósika Lajos ő nagyméltósága, jegyzökül 

Veszely Károly és Groisz Nándor az első az egyházi, az 
utóbbi a világi rend részéről — felkiáltás  utján megválasztattak. 

Az erdélyi  püspökmegyei  róm kathoL  statusnak  szervezete. 

ELŐSZÓ. 
Az egyházat mindenhol és mindenütt jogosan megilleti az 

önkoimányzat. 
Erdélyben az a tőrvény által is biztosítva levén, a vál-

tozott politikai kormányrendszerből keletkező egyházközi viszo-
nyok szükségessé tevék a régibb kath. status kifejlesztését  és 
megállapítását, minek folytán  a következők állíttatnak meg: 

/.  íejezit. 
A s z e r v e z e t n e k a l a p v o n a l a i . 

1. §. Az erdélyi megyés püspöknek az egyházi és országos 
törvényekből folyó  jogi és hatósági köre az e szabályokban 
foglalt  határozatok által nem érintetik és teljes érvényben fen-
tartatik. 

2. §. Az erd. püspökmegyei róm. kath. status az őt tör-
vényesen megillető autonomiája folytán  önállólag és függetlenül 
intézi a hatáskörébe tartozó ügyeket. 

3. §. Ezen egyházi autonomiát gyakorolja: 
a.) az egyházi községekben a község tagjaiból alakult 

gyűlés és a gyűlésben választott egyházközségi tanács; 
b.) az esperesi kerületekben az egyes községek papjaiból, 

képviselőiből s némely hivatalosokból alakuló kerületi vegyes 
gyűlés; 
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c.) az egész egyházmegyére nézve az espereskerületi és 
más képviselőkből, valamint a választás alá nem eső papi és 
világi tagokból álló statusgyülés és az állandó egyházi főtanács. 

II.  Fejezet. 
Az e g y h á z k ö z s é g i a n t o n o m i á r ó l s a n n a k h a t á s -

k ö r é r ő l . 
4. §. Minden plébániában az egyház és iskola tlgycit 

ngyanazon egyházközségnek arra jogosult tagjai intézik és 
gondozzák: 

a.) együttesen az egyházközségi gyűlésben, 
b.) állandóan az egyházközségi tanácsban, a helybeli lelki-

pásztornak mint rendes elnöknek vezérlete alatt, a kegyúri jo-
goknak épen fentartása  mellett. 

A fiókegyházak,  hacsak, külön érdekek és tekintetek mást 
nem kívánnak, önkormányzati tekintetben is az anyaközséghez 
csatoltatnak. 

5. §. Az egyházközségben minden katholikus családfő,  ki 
önálló házat tart, és semmi bélyegző és botránykoztató csele -
kedetttel keresztény kath. jellemét béjnem szenynyezte, az egy-
kázközségi gyűlésnek tagja, s mint ilyen, szavazattal bir az 
előforduló  egyházközségi ügyek elintézésében. 

6. §. Az egyházközségi gyűlés (megyegyülés) hatásköre 
kiterjed a községi templom- és iskolára, ezeknek vagyonára, a 
községben létező kegyes alapítványokra, az egyházközségi tanács 
tagjainak, és az espereskerületi gyűlésre, illetőleg a statusgyü-
lésre küldendő képviselőnek, továbbá a kántor-tanitónak meg-
választására, végre a lelkész választására is, az arra jogosult 
községekben. 

7. §. Az egyházközségi gyűlés rendesen minden évben 
egyszer összehívandó, hogy az azon évben lefolyt  egyházi 
ügyek állásáról, az egyház és iskola sürgősebb szükségeiről ér-
tesittesék és ezek iránti intézkedéseit megtehesse. 

8. §. Midőn a megyés püspök az évi statüsgyülést kihir-
deti, minden egyes plébániában egyházközségi gyűlés tartatik a 
végből, hogy az espercskerti]eti gyűlésre és illetőleg a status-
gyülésre képviselőit megválaszsza. 

9. §. A hány ezer lélekből áll a községi gyűlés, anynyi 
választót küld a kerületi gyűlésbe; ha pedig ezernél kevesebb 
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tagból állana e községi gyűlés, akkor is küld egy képviselőt. 
A kerületi gyűlésbe küldendő tagok választása szótöbbséggel 
történik. 

10. §. Ezen gyűlésben a választáson kivül értekezik a köz-
ség a statusgyülés elé terjesztendő kivánatairól és kérelmeiről. 

11. §. Ha időközben az egyházközségnek valamely fonto-
sabb ügye forog  kérdésben, és a plébános, főgondnok  vagy 
egyháztanács jónak látják,[rendkívüli közgyűlés hivattat hátik össze. 

12. §. A gyűlés napját az elnök, a ki rendesen a plébá-
nos, ennek akadályoztatása esetén a főgondnok  határozza meg 
és hirdeti ki, s ugyanakkor tudósítja a községet a gyűlés tár-
gya és czéljárói in. 

13. §. Az egyházközségi gyűlésen, megyegyűlésen kivül az 
egyházi községet minden parochiában állandóul képviseli az egy-
házi községi tanács, mely áll: 

a.) a főgondnokból, 
b.) az algondnokból, 
c.) a kisebb községekben 6, a nagyobbakban 12 egyház-

községi tanácsosból, kik a községi gyűlésben szavazattöbbség-
gel választatnak. Ezek közül a fő-  és algondnok a püspökme-
gyei főhatóság  megerősítése alá tartoznak. 

14. §. Ezen hivatalokra oly helybeli községtagok választ-
hatók, kik érett korúak, keresztény jámbor életét élnek, s mint 
ilyenek, egyházi és iskolai tartozásaiknak eleget tesznek. 

15. §. A megválasztott egyházközségi tanács ésalgondnok 
működése 3 évig tart; a főgondnok  hivatala állandó leend, és 
csak halál, lemondás vagy felmentés  által szűnik meg. 

Az egyházközségi tanácsosok mellé egy két póttag is vá-
lasztandó, a végből, hogy halálozás vagy más okbóli üresedés 
esetén ez üresség azonnal bétöltetbessék. Ha ily póttagok elő-
legesen megválasztva nem lennének, az üresség az előbbi vá-
lasztás alkalmával a bélépettek után legtöbb szavazatot nyert 
tag által fog  pótoltatni. 

A lelépő tagok üjból megválaszthatnak. 
16. §. Ezen egyházközségi tanácsnak is elnöke a helybeli 

rendes lelkipásztor, s ha az gátolva volna, a községi főgondnok. 
Jegyzőt a tanács maga kebeléből választ. 
17. §. Ezen egyházközségi tanács minden hóban egyszer 

ülést tart, és ezen kivül mindannyiszor valahányszor az egyház-
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község érdekei megkívánják. Az ülést a plébános hivja össze 
vagy akadályoztatása esetében a fögondnok. 

18. §. Az egykázközségi tanács hatásköre a kath. templo-
mi, a kegyes alapítványi, kegyes intézeti és iskolai vagyonra 
és a tanügyre terjed, s mindezt kezeli és ellenőrzi a tanhatósá-
gi és kegyúri jogoknak épentartásával. 

19. §. Az egyházközségi gyűlés és tanács üléseiről a tanács 
kebeléből választott jegyző külön jegyzökönyvet vesz fel,  s ez 
j minden oly ügyben, mely a fennálló  szabályok szerint püspöki 
elintézést vagy jóváhagyást kiván, a püspöki hatósághoz felter-
esztetik. 

20. §. A mely egyházközség, autonómiai jogából kifolyó  -
lag, magát az egyházmegyei főhatóság  beléegyezése hozzájárul-
tával már szervezte, annak szervezete ezen szabály által nem 
érintetik. 

III.  Fejezet. 
Az e s p e r e s k e r U l e t i v e g y e s g y ű l é s e k r ő l . 
21. §. Az espereskerületek képezik az egyházkormányzat-

nak közbelső fokozatú  testűletét, mely a hatása körébe eső 
ügyeket intézi; ennek tagjai: 

a.) a kerület lelkipásztorai és más a kerületben hivatalos-
kodó megyei áldozárok; 

b.) a kerületben létező középtanoda és növelde igazgatója 
és a középtanoda egy képviselője; 

c.) a világi rendből állásuknál fogva:  a kerületben levő 
legfőbb  kath. hivatalnok, és olyan egyes pátronusok, kik papot 
és egyházat tartanak; 

d.) választás utján a községeknek választott képviselői; 
e.) a kerületi fögondnok  és két algondnok. 
22. §. A kerületi gyűlés teendői: 
a.) egy állandó kerületi főgondnokot  a kerületben lakó 

azon hívekből, kik vallási buzgóságuk, szellemi miveltségük, 
vagyoni állásuk s mindezeken alapuló tekintetöknél fogva  ki-
válólag képesek az egjház és iskola ügyeit előmozdítani, szó-
többséggel megválaszt és megerősítés végett a püspöki hatóság-
hoz felterjeszti;  hasonló eljárást követvén a kerületi két algond-
nok megválasztásában is; 

b.) megválasztja a statusgyülésre küldendő pápi és világi 
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képviselőket, a papi képviselőt a papok a rendes esperesi el-
nöklet alatt, a világi képviselőt a főgondnok  elnöklete alatt 
csak a világiak választják szótöbbséggel; 

c.) az egyházközségi tanácsok részéről hozzá béterjesztett 
ügyeket elintézi, tehát határoz azokban, ha pedig az Ugy ha-
táskörét felülmnlja,  azt az illető felsőbb  hatósághoz .véleménye 
kíséretében felterjeszti; 

d.) a kerületben levő községi iskolák ügyét ellenőrzi és e 
részben a szükséges intézkedéseket megteszi; 

e.) az esperesi kerületet vagy annak több községeit illető 
közös vagyont kezelteti, czélszerü jövedelmeztetése felett  őrködik 
és a kezeléséről szóló számadásokat megvizsgálja. 

23. §. & gyűlésnek elnöke a kerületi esperes, vagy aka 
dályoztatása esetében a Kerületi főgondnok. 

24. §. A kerületi gyűlés minden évben rendesen egyszer, 
szükség esetében többször is az elnök által egybehívandó. 

25. §. A gyűlés isteni tisztelet tartása után öszszegyül, 
jegyzőt, és az elnök mellett két szavazatszedőt választ. 

IV.  Fejezet. 
A s t a t u s g y ü l é s a l a k u l á s a és s z e r v e z é s e . 
26. §. A Statusgyülés az erd. püspök elnöklete alatt ve-

gyesen alakul az egyházi és világi rendből, tagjai: 
I. Az egyházi rendből. 

a) a székesegyházi káptalan 10 rendes tagja; 
b) a püspöki szent széknek a káptalani 10 rendes tagján 

kivül 6 ülnöke, kiket a püspök e czélból meghiv. 
c) 16 kerületi esperest, akadályoztatásuk esetében, vagy 

ha már más miuőségbena Statusgyülés tagjai lennének, az illető 
kerületi jegyző; 

d) A k.-fehérvári  püspöki Lyceum bittani karának négy 
rendes tanára; 

e) az erdélyi püspöki megyében szerzete* házakat biró 
rendek tartományi főnökei,  kik akadályoztatásuk esetében a 
rendnek valamely tagja által helyettesittctik magokat. 

f)  a n.-szebeni árvaház és minden róm. kath. neveldék 
igazgatói; 

g) a lelkészséggel foglalkozó  papság 26 képviselője. 
II. A világi rendből. 
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h) az erdélyi püspöki megyéhez tartozó róm. kath. főtisz-
tek u. m főispánok,  főkirálybirák,  főkapitányok  és a szab. kir. 
városok polgármesterei: 

i) a 16 espereskerlileti világi fögondnok. 
k) a 16 espereskerUletből 44 világi képviselő. 
1) a nagyobb községek egy egy képviselője, valamint ál-

talában azon egyházi községek képviselői, melyek kegyúri jog-
gal birnak, ilyen képviselő lesz 42. 

III. Egyházi vagy világi minőségre való tekintet nélkül. 
m). a több plébániában kegyúri jogot gyakorló kir. kincstár 

két képviselője; 
n). a magán kegyurak, ha róm kath. vallásúak és kimu-

tatják azt, hogy a kegyurasággal járó egész kötelezettségeket 
teljesitik és ennek folytán  a kegyurak sorába közgyűlési hatá-
rozat folytán  felvétettek; 

o). a fögymnasiumok  igazgatói; 
p). a fögymnasiumok  és algymnasiumok mindenikéből a 

tanári kar egy-egy képviselője; végre 
q). az állandó egyházi főtanács  tagjai. 
27. Az előbbeni §. pontja alatt emlitctt 26 papi kép 

viselő a 16 espereskerület között a plébániák száma szerint 
következő arányban oszlik fel:  a székesegyházi, a bányavidéki, 
a szebentogarasi, az erzsébetvárosi, a hunyadi, a kllköllöi és az 
aranyos tordai espereskerületek papsága egyenként egy, a 
barczaság sepsi miklósvári, az alcsiki, felcsiki,  gyergyói, kézdi 
orbai, kolozs dobokai, marosi és szolnoki espereskerületek pap-
sága egyenként két, végre az udvarhelyi espereskerületi papság 
három képviselőt Küld. 

28. §. A 26. §. k) pontja alatt emiitett 44 világi képvise 
lő az espereskerületek között oly arányban oszlik fel,  bogy 
mindenik espereskerületre legalább egy, a népesebb espereske-
rületekre pedig a bivek száma szerint körülbelül minden 6 
ezer lélekre esik egy képviselő, ennél fogva 

a), a székesegyházi kerület küld egy világi képviselőt; 
c). a bányavidéki kettőt, 
b). a barczaság szepesi-miklósvári kettőt, 
d). a szeben-fogarasi  egyet, 
e). az alcsik kászoni ötöt, 
f).  a felcsiki  ötöt, 
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g). az erzsébetvárosi egyet, 
h} a gyergyói ötöt, 
i) a hunyadi egyel, 
k). a kézdi orbai hatot, 
1). a kolozs-dobokai hármat, 
m). a kükUllői egyet, 
n). a marosi hármat, 
oS. a szolnoki kettőt, 
p). az aranyos-tordai egyet, végre 
q). az udvarhelyi ötöt. 
29. §. A 25. §. 1) pontja alatt emiitett 42 képviselőt a 

nagyobb községek és a jelenleg kegyúri jogot gyakorló egyházi 
községek kegyúri minőségben és illetőleg nagyobb jelentőségük-
nél fogva  küldik a Statusgyülésre, még pedig ugy, hogy minden 
ilyen község egy képviselőt küld, befolyván  ezenkívül mint 
község az espereskerületi gyűlésben az espereskerület részéről 
küldendő képviselő választásba is. Ilyen községek és pedig a 
kegyúri minőségnél fogva  jogosultak: Baroth, Brassó, (barczaság-
sepsi miklósvári esp. ker. községek), Kozmás, Nagy Kászon, Cs.-
Szentgyörgy, Cs. Szeutimre, Cs.-Szentkirály, Cs.-Szcnt-márton, 
Cs.-Szentsimon és Cs.-Tusnád (alcsik kászoni esp." ker. községek), 
Csicsó, Delne, Nagy - Boldogasszony, Cs.-Rákos, Cs.-Sorolyó, Cs.-
Sztdomokosés Cs.-Szentmiklós (felcsiki  esp. ker. községek), Erzsé 
betváros sz. kir. város, örmény és latin szertartású két községe, mi 
után mind két községnek ugyanazon kegyura van, Ditró, Szár-
hegy, Gy. Újfalu,  Alfalu,  Gy. Szentmiklós (a latin és örmény 
szertartású egyház külön- küiön), (Gyergyói esp. ker. községek); 
Altorja, Gelencze, Lemhény, Pólyán és K. Szentlélek (kézdi-
orbai esp. ker. községek), Kolozsvár sz. kir. város, Jobbágy-
telke és Hoclos, (marosi esp. ker. községek) Sz. Újvár sz. kir. 
város örmény szertartású községe, Kaditsfalva,  Lövéte, Oláfalu 
(szentegyházas), Oláhfalu  (kápolnás), Szentlélek és Zetelaka 
(udvarhelyi esp. ker. községek). Nagyobb jelentőségüknél fogva 
jogosultak N. Szeben, M. Vásárhely és Udvarhely községek. 

Mindenik anyaegyházhoz hozzá értvén az oda tartozó le-
ány egyházakat is. melyek az anyaegyházzal együtt lesznek 
ugyanazon képviselő által képviselve. 

30. §. A kir. kincstár képviselőit (26. §. m. betű) az er 
délyi püspöki megyéhez tartozó róm. katholikusok sorából Ö 
Felsége magyar kormánya nevezi ki. 
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31. §. A statusgyülés azon tagjai, kik hivataluknál vagy 
állásuknál fogva  vannak a megjelenésre jogosítva, a gyűlés ál-
landó tagjai maradnak mindaddig, mig azon hivatalban vagy 
állásban vannak, mely őket a közgyűlés tagjaivá tette. 

32. §. A képviselők, tartozzanak bármily osztályhoz, három 
évre választatnak. 

33. §. A papi képviselő az espereskerűleti papság közül 
választandó. 

34. §. A Statusgyülésre az espereskerületek vagy közvet-
len képviselettel biró községek részéről (26 §. k. és. 1. pont) 
képviselőnek megválasztható a világi rendből való minden róm. 
kath. térfiu,  ki az erd. püspöki megyéhez tartozik, baélte24-ik 
évét bétöltötte, önálló polgári állással, becsületes és erkölcsös 
jelemmel bir. 

Kizáratnak mindazok, kik csőd alá jutottak és a csőd 
megszüntetésével nem nyilváníttattak ártatlanoknak, továbbá, 
kik nyereségvágyból vagy erkölcsiség ellen elkövetett bűnté-
nyért vagy vétségért elitéltettek. 

35. §. A fő  és algymna8Íumok képviselőiket (26. §. p. 
betűje) a teljes tanári gyűlésben, melyet a Statusgyülés kihir-
detése után az igazgató hív egybe, a megjelentek szavazattöbb-
ségével választják meg a tanári karból. 

36. §. A közgyűlésre megválasztott képviselők maguk 
igazolásául a választási jegyzőkönyv egy másodlatával, mint 
megbízó levéllel látandók el. 

37. §. Megszűnik tagja lenni a Statusgyülésnek: 
a), a ki a róm. kath. anyaszentegyház kebeléből kilépik' 
b). ki a tagságra való igényéről önkényt lemond ; 
c). ki oly állapotba esik^melynól fogva  a 34. §. második 

kikezdése szerint a Statusgy ülésen helyet nem foglalhat; 
d). a hivatalánál vagy állásánál fogva  jogosult tag, ha ezen 

hivatala vagy állása megszűnik ; 
e). a kegyúr (magános vagy községi) ha a kegyúri jogból 

folyó  kötelmeit nem teljesiti; 
f.)  a választott képviselő azon ülésszak lejárta után, melyre 

választva volt, ha csak újból meg nem választatik. 
A jelen §. c. és e. eseteiben a közgyülesbőli kizárásosak 

a Statusgyülés határozata folytán  történhetik. 
EGYHÁZTÖRTÍNELMI ADATOK IL 4 
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V.  Fejezel. 
A S t a t u s g y ü l é s e g y b e h i v á s á n a k é s t&rg y a 1 á s a i n ak 

r e n d j e. 
38. §. Statusgyülés minden évben rendesen egyszer tar-

tandó, az elnök azonban jogosítva van rendkivüli gy Illést is 
egybehívni — ha a fenforgó  tárgy sürgőssége és fontossága 
megkívánja. 

40. §. Ezen Statusgylllés elnöke mindenkor a megyéspüs-
pök, székilresség esetében a káptalani helynök, ha pedig ezek 
bár mi okból akadályozva volnának, magok helyett elnököt ők 
neveznek ki, az egyházi rendből. 

40. §. A Statasgytllés rendesen az iskolai nyári ssünidő 
alatt lesz megtartandó, a gyűlés helyét és napját az egybehívó elnök 
határozza ugyan meg, de mégis a menynyire csak lehetséges 
a Statusgylllés minden évben más esperesi kerületben lesz 
megtartandó. 

41. §. A Statusgylilést az elnök egy körlevél által hívja 
egybe, mely a képviselő választásoknak maga rendje szerinti 
eszközölhetése illetőleg a szükséges előkészületek megtehetése 
végett legalább 6 héttel a gyűlés napja előtt szétküldendő. 

Ezen meghívó levél kijelöli a Statusgyülés helyét, idejét 
és a tárgyalás alá veendő nevezetesebb ügyeket. Ezen körlevél 
a hivataluknál fogva  a megjelenésre jogosult tagoknak saját 
kezűkhez, a képviseltetésre jogosult testületeknek pedig saját 
elnökeik vagy főnökeik  kezéhez küldendő meg. 

42. §. A satusgyülés mindenkor isteni tisztelet tartásával 
nyittatik meg. 

43. §. Eljővén a statusgyülés megtartására kitűzött idő, az el-
nök a gyűlést a kitűzött helyen és időben megnyitja, a minek meg-
történtével a gyűlés tagjainak igazolása eszközöltetik, vagy a 
gyűlés kebelében, vagy kiküldendő bizottság előtt, az igazolás 
megtörténtével a statusgyülés alakultnak nyilváiiittatik. 

44. §. Az alakult gyűlés mindenek előtt megválasztja a ké» 
jegyzőt, egyet az egyházi, a másikat a világi rendbői; ezen 
választás történhetik felkiáltás  utján is, ha azonban 10 tag tit-
kos szavazást kivánna, a választásnak titkosan kell megtörténni. 

45. §. A jegyzők három évi ülésszakra választatnak meg. 
46. §. Az elnök kitűzi a tanácskozás tárgyait, vezeti az 

egész tanácskozást és vitatkozást, erre nézve felügyel  arra, hogy 
a vitatkozás az illem határai között folyjon,  a tárgyalás alatt 
levő ügytől el ne csapongjon, és általában az e szabályokban 
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megbatározott korlátokat át ne lépje: ebből kifolyólag  fel  van 
jogosítva az ezen elvek ellen vétő tagokat rendre utasítani. 

47. §. A kitűzött tárgyboz minden közgyűlési tag csak 
kétszer szólhat, csupán csak személyes megjegyzésre engedte-
tik meg egy harmadik felszólalás 

48. §. Minden statusgyülési tagnak joga van a statusgytt-
lésen indítványt tenni, köteles azonban az önálló indítványt a 
gyűlés előtt legalább 24 órával az elnökhöz bejelenteni, ki azt 
a gyűlés elibe terjeszti, de csak azon esetben, ha az indít-
ványt legalább 10 tag aláirta. Az indítvány tárgyalásánakjidejét 
és sorát a statusgyülés állitja meg. 

49. §. A statusgyülési határozatok rendesen a jelen levő 
tagok szavazata többségével hozatnak, a szavazatok egyenlősé-
ge esetén azon vélemény emelkedik határozattá, melyhez az 
elnök járult; titkos szavazat esetében az elnök szavazata ily 
hatálylyal nem bír. 

Kivétetnek ezen szabály alól az alapvagyon szerzéséről, 
átadásáról, átváltoztatásáról vagy megterheléséről szóló határo-
zatok, melyek csakis ugy érvényesek, ha a jelenlevő tagok két 
harmadának szavazatával hozatnak. 

50. §. Joga van ugy egyes tagoknak, mint többeknek egye-
sítve a hozott határozat ellen ellenvéleményt béadni és jegyző-
könyvbe igtattatni, ha azt magok igazolása tekintetéből szüksé-
gesnek találják. 

51. §. A statusgyülés minden üléséről jegyzőkönyv ve-
zettetik, mely mindig a következő napi ülésen hitelesíttetik, az 
utolsó napi statusgyülésről vezetett jegyzőkönyv pedig vagy a 
statusgyülés végén, vagy e végre kiküldött bizottság [által hi-
telesíttetik. 

52. §. A statusgyülés határozatait és minden kiadványo-
zásait az elnök és a két jegyző írják alá. 

VI.  Fejezet. 
A s t a t u s g y ü l é s t á r g y a i . 

53. §. A statusgyülés — vonatkozva az l-ső § ban a püs-
pöknek fentartott  hatósági körre, — a püspökkel egyetértőleg 

a.) megállítja évenként a költségvetést, melynek tervét az 
egyházi főtanács  köteles elkészíteni és a statusgyülés elébe ter-
jeszteni ; 

b.) a lejárt évrőli számadások felett  végérvényesen határoz, 
4* 
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e végre minden évi statusgyülésben a jövő évi számadások elő-
leges megvizsgálására és jelentéstételre egy bizottmányt küld ki, 
melybe azonban egyházfőtanácsi  tag nem választható. E bizott-
mány a számadásokat és kezelési könyveket időszakonként meg-
vizsgálja, azokat egymással egybehasonlitja, és ebbeli munkála-
ta eredményét az egyházi főtanács  utján a statusgytllésnek bé-
mutatja; 

c.) a statusgyülés rendelkezése alá tartozó egyházi, iskolai 
és alapitványi vagyon kezelésére nézve az irányelveket megál-
lapítja és az egyházi főtanácsnak  útasitásba adja*, ezen vagyont 
azonban csak rendeltetésének megfelelő  czélokra fordíthatja  ; 

d.) az alapvagyon szerzéséről, eladásáról, átváltoztatásáról 
vagy megterheléséről végérvényesen határoz (49. §.); 

e.) átveszi az öszszes oktatás és nevelés tlgyét: 
f.)  az erd. kath. tan- és nevelési ügy lelett önállólag in-

tézkedik, a tanintézetekre és nevelőházakra nézve a tan- és ne-
velési rendszert megállapítja, ebből folyólag  a katb. elemi tanodák, 
képezdék, reál- és közép- vagy főtanodák  ügyei és érdekei fe-
lett őrködik és intézkedik, és pedig mind anyagi szükségeik fe-
dezésére, mind szellemi haladásuk és felvirágzásuk  előmozdítá-
sának tekintetéből; 

g.) átalában a statusgyülés rendelkezése alá tartozó isko-
lai, egyházi és alapitványi vagyont, valamint az iskola és neve-
lés ügyeit érdeklő minden elvileges és lényeges intézkedések 
csak a statusgyülés jóváhagyásával történhetnek; 

h.) a kegyúri ügyekben előfordluó  nehézségeket elintézi; 
i.) képviseli az egyház és állam közti jogviszonyt; 
k.) a statusgyülés választja az egyházi főtanácsot  és en-

nek elnökét, és a kebli tisztviselők közül az előadót és titok-
nokot ; 

1.) végre, a statusgyülésnek fentartatik  mindazon jogok ér 
vényesithetését eszközölni, melyek hazai törvényeink vagy szo-
kásainknál fogva  a statust megillethetik. 

54. §. A statusgyülés hatásköréhez nem tartozik: 
a.) a kath. bit- és erkölcstan, 
b.) az egyházi kormányzat szervezete, 
c.) az egyházi szertartás, 
áS az egyházi közfegyelem  tárgyai, 
e.) a papi intézetek belszervezete, 
f.)  az egyházi javadalmakra vonatkozó tulajdonjog korlá-

lása* 
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55. §. A statusgyülésnek ezen kívül joga van: 
a.) az egyházi főtanácsnak  elibe terjesztett jegyzőköny-

vét átvizsgálni és az abba foglalt  határozatokat megbírálni: 
b.) a menynyiben czélszerünek és szükségesnek látja az 

egyházi főtanács  határozatait egyes ügyekben, a menynyiben 
még végrehajtva nem lennének, megváltoztatni, és az illető 
ügyben akár véglegesen határozni, akár az njbóli tárgyalás 
végett az egyházi főtanácsnak  visszaadni, ez utóbbi esetben 
egyúttal irányadó útasitással látva el az egyházi főtanácsot. 

56. §. A statusgyülésnek feladata  továbbá az ügykezelés 
egyes ágairól, folyamáról  és állapotáról, továbbá iskolai és ne-
velési ügyre vonatkozó minden ügyekről, e végre a maga ke-
be léből kiküldött külön bizottságok által is magának alapot 
felvilágosítást  és meggyőződést szerezni. 

VII.  Fejezet. 
Az erd. p ü s p ö k m e g y e i róm. ka th . s t a t u s közva-

g y o n a . 
57. §. Az erd. püspökmegyei róm. katb. status közva-

gyona, mely a statusgyülés rendelkezése alatt áll, a következő: 
1. a tanulmányi alap, hová tartozik a kolosmonostori ura-

dalom, és a kolozsvári róm. kath. lyceumi nyomda ; 
2. az öszöndij-alap, 
3. a vallás-alap, 
4. a n-.szebeni Teréz árvabázi alap, 
5. az elemi tanitók fizetési  alapja. 
6. az elemi tanitók nyugdij alapja. \ 
Ezen kivttl minden oly egyházi, iskolai vagy alapítványi 

vagyon, vagy alap, mely ezentúl a statusgyülés rendelkezése 
alá jönne. 

VIII.  lejezet. 
Az e g y h á z i f ő t a n á c s . 

58. §. Az egyházi főtanács  a statusgyülés jogait annak 
nevében és megbízásából a gyűlés útasitása és ezen alapszabály 
batározmányai értelmében gyakorolja; ezen hivatásából kifo-
lyólag végrehajtja a gyűlés határozatait, kezeli a róm. kath. 
status közvagyonát, kezeli és igazgatja az iskola és nevelés 
ügyét, valamint általában intézkedik mindazon ügyekre nézve, 
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melyek az erd. püspökmegyei róm. kath. status törvényes au-
tonómiájára vonatkoznak. 

59. §. Jelesen az egyházi főtanács: 
a.) megválasztja és beállítja a statusgyülés választása alá 

nem tartozó tiszviselöit (53. §. k. pont), úgy szintén el is bo-
csáthatja azokat; 

b.) gyakorolja a vallásalapot megillető kegyúri jognál fog-
va az abból dotált egyházakban a lelkészfelajánlási  jogot, 

c.) az alapítványokat és ösztöndíjakat adományozza vagy 
viszszavonja; e részben azonban az alapítók szándéka és ren-
delete szerint köteles eljárni; 

d.) az iskola- és nevelésügy állásáról magának hivatalos 
tudomást szerez, és felügyel  arra, hogy az a czélnak megfele-
lőleg kezeltessék és a statusgyülés erre vonatkozó határozraá-
nyai pontosan teljesíttessenek, megszünteti az e részben neta-
lán tapasztalt hiányokat, visszaéléseket vagy hanyagságokat, 

e.) az alapokból tenni kellető fizetéseket  utalványozza, e 
részben azonban a statusgyülés által megállított költségvetésen 
túl nem mehet; de ha mégis rendkívüli előre nem látott esetek 
oly kiadások megtételét szükségelnék, melyeket az alapra, vagy 
a status közérdekére különben háromló kár miatt halasztani nem 
lehet, ez esetekben a költségvetés határán túl is saját felelős-
ségére utalványozhat ugyan, de köteles ezen eljárást a legkö-
zelebbi statusgyUlésen igazolni; 

f)  felügyel  a kath. status jogaira és az ezek érvényesíté-
sére, megőrzésere vagy megvédésére szükséges intézkedéseket 
megteszi; 

g.) az ingó és ingatlan vagyon állásáról magának idősza-
konként jelentést tétet és annak fentartásáról  és gyarapitásáró 
gondoskodik; ' 

h.) Ö8zszeállitja a statusgyülés elébe terjesztendő évi költ-
ségvetést és megvizsgálja a lejárt évi számadásokat, ezekre néz-
ve a statusgyülésnek ajánlatot teszen. 

60. §. Az egyházi főtanács  hatásköréhez tartozik: a kebli 
tisztviselőket számadásra és eshetőlcg feleletre  vonni. 

61. §. Az egyházi főtanácsot  még ezen szabályokon kivül 
a statusgyUléstől esetről esetre kapott utasítások is kötelezik. 

62. §. A költségvetés készítésénél a számba vett biztosan 
remélhető jövedelem minimuma szolgál alapul. 



55* 

63. §. A költségvetés minden alapra aézve (57. §.) külön 
készíttetik meg. 

64. §. A költségvetésben a költségi szükségletek egyes 
rovatai szerint állíttatnak meg átalán öszszegek: 

a.) a személyzeti rendszeres fizetésekre, 
b.) kezelési folyó  költségekre, 
c.) az alap természete és rendeltetése szerint lelkészek, 

egyházak, növeldék, vagy iskolák szükségleteire; 
d.) a szükséges építésekre és igazításokra. 
65. §. Az egyházi főtanács  áll: 
a.) a statusgyülés által a világi rendből választott elnökből, 
b.) a statusgyülés által az egyházi és világi rendből ve-

gyesen szavazattöbbséggel titkosan választott 12 rendes és 
ugyananynyi póttagból, 

c.) a kebli tisztviselők közül az egybázi főtanács  előadójából. 
A többi tisztviselők u. m. a titkár, pénztárnok, ügyvéd és 

számvevő az egyházi főtanács  rendeletéből kötelesek ugyan 
az ülésekben megjelenni, de csak tanácskozási szavazattal 
bírnak. 

A püspöknek joga van az egyházi főtanács  üléseiben bár-
mikor részt venni. 

66. §. A megyés püspöknek az egyházakra, iskolákra, 
alapítványokra, növeldékre eddig gyakorolt befolyása  és hatás-
köre sértetlen és érintetlen fentartatván,  hivatali viszonya ezen 
egyházi főtanácshoz  az által nyer gyakorlati kifejezést,  hogy): 

a.) az egyházmegyéből egyházi, iskolai és alapítványi 
ügyekben felterjesztendő  kérvények, jelentések és bár mi más 
hivatalos iratok ezentúl is hozzá intéztetnek; 

b.) általa, véleménye kísérete mellett tárgyalás végett az 
egyházi főtanácshoz  áttétetnek; 

c.) minden egyenesen az egyházi főtanácshoz  menesztett 
fontosabb  tárgy elintézés előtt vele hivatalosan közöltetik, a 
rendelvények véleménye és ajánlata tekintetbe vételével ho-
zatnak, és 

d.) ezen egyházi főtanács  intézvényei az illetők értésitése 
végett hozzá átiratnak; 

e.) a püspök intézkedései ellen fellebbező  folyamod  ványo-
kat az egyházi főtanács  nem fogad  el. 

67. §. Egyházi főtanácsi  tagnak (65. §. b. betűje) megvá-
lasztható az egyházi rendből minden erd. pttspökmegyei felszen-
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telt pap, és a világi rendből minden róm. kath. férfin,  ki a jelen 
szabály 33-ik §. illetőleg 34. §-ban megirt kellékekkel bir, ha 
különben nem is volna a közgyűlés'tagja ; az egyházi főtanácsba 
történt beválasztása által azonban közgyűlési tagságot nyer 
(26 §. q. betiije), póttagokul rendesen az egyházi főtanács  szék-
helyén kivül lakók lesznek a végre megválasztandók, hogy az 
egyházi főtanács  székhelyén megfordulásuk  alkalmával az ülés-
ben részt vehessenek. 

68. §. Az egyházi főtanács  tagjai az elnököt és előadót 
ide nem értve, két ülésszakra, vagyis hat évre választatnak, de 
az egyházi főtanács  megujitbatása végett minden ülésszak vé-
gével hat rendes és ngyan&nynyi póttag kilépik, kik addig is, 
mig szolgálati idejök szerint lépendnek ki, sorshúzás által lesz-
nek e végre kljelölendők, a kilépő tagok azonban újból meg-
választhatok. 

69. §. Időközben elhalálozott vagy kilépett tagok helyébe 
a Statusgyülés hasonlólag szabad választás utján másokat választ 
a 67. §-ban megállított időre. 

70. §. Az egyházi főtanács  székhelye Kolozsvár, hol a 
Status valamelyik házában számára rendes hivatali helyiség 
bérendezendő. 

IX.  Fejezet. 
Az e g y h á z i f ő t a n á c s  ü g y k e z e l é s é r ő l . 

71. §. Minden ügy, mely nem tartozik a rendes kezelési 
vagyis folyó  ügyek közé, tanácsülésben tárgyaltatik és batároz-
tatik el. 

72. §. Az egyházi főtanács  üléseiben a tárgyak előadását 
az előadó, akadályoztatása esetében a titkár végzi, ki ez eset-
ben hasonlólag döntő szavazattal bir. 

73. §. Az egyházi főtanács  rendesen hetenként egyszer 
tart gyűlést, azonkívül az elnök az egyházi főtanácsot  mind-
anynyiszor egybehívja, valahányszor a czélszerüség vagy a szük-
ség megkívánja. 

74. §. Az egyházi főtanács  üléseiben minden tagnak egyenlő 
szavazati joga van, és határozatra nézve csak a számszerinti 
többség dönt; a szavazatok egyenlősége esetében azon vélemény 
emeltetik határozattá, melyhez az elnök járult. 

75. §. Hogy az egyházi fő  anács érvépyes határozatot hoz-
hasson szükséges, hogy az elnökön éq előadón kivül döntő sza-
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vazattal biró legalább 5 tag jelen legyen. A mennyiben ezen 
gzám a rendes tagokból ki nem telnék, az a póttagokból lesz 
kipótolandó, az elnök meghívása szerint; mely esetben a meg-
hivott póttagok döntő szavazattal birnak ; ez eseten kivttl a 
póttagoknak csak tanácskozási szavazatnk van. 

76. §. Az egyházi főtanács  határozatai azonnal teljesedésbe 
is vétetnek, természetesen ide nem értve azon Ügyeket, a melyek 
feletti  végérvényes elhatározás a közgyűlést illeti (53. §.), mivel 
ezen esetben az egyházi főtanács  csak véleményes ajánlatot 
teszen a Statusgyüléshez. 

77. § Az egyházi főtanács  Illéseiről rendes jegyzőkönyvet 
vezet a titkár, mely jegyzőkönyv mindig az ülés végével vagy 
a következő ülésben hitelesittetik. 

78. §. Az egyházi főtanács  a maga ügykezeléséről és mű-
ködéséről a Statusgyülés előtt ad számot, és jegyzőkönyveit a 
Statusgyülés elé terjeszti. 

79. §. Az úgynevezett íolyó ügyeket az egyházi főtanács 
elnöke az előadóval egyetértve az ülésen kivül is elintézheti, 
és az egyházi főtanács  kiadványozhatja. 

80. §. Az egyházi főtanács  kiadványozásait a főtanács  iro-
dája végzi. 

81. §. Minden kiadványozás az elnök és titkár aláirásával 
történik. 

82. §. Az egyházi főtanács  hivatalos kiadványozásainál 
hivatalos pecsétet használ, melynek közepén Sz. Mihály arkan-
gyal mint az erd. püspökmegye védszentjének képe lesz bévisve 
és körülötte ezen körirat „az erdélyi püspökmegyei római katho-
likus Status egyházi főtanácsa." 

83. §. AZ egyházi főtanács  a netalán felmerülő  jövedelem 
felesleges  gyűmölcsöztetésére nézve addig raig a Statusgyűlés 
ez iránt véglegesen intézkedik, az eddig fcnnálllott  szabályokat 
köteles követni. 

84. §. AZ irodai személyzet szervezését)és béállitását ideig-
lenesen az egyházi főtanács  intézi el, a szervezet és fizetések 
végleges rendezése a Statusgyülés hatáskörébe tartozik. 

X.  Fejezet. 
E l n ö k s é g és a k e b l i t i s z t v i s e l ő k r ő l . 

85. §. Az elnök aláirja az elnöksége alatt tartott ülések 
jegyzőkönyveit. 
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86. §. Az elnöknek kötelessége időnként véletlen pénztári 
vizsgálatokat eszközölni, és e végre bizottságot kiküldeni, a mely 
azután jelentését a választmány eleibe terjeszti. 

87. §. Az egyházi főtanács  előadójának teendői közé tar-
tozik az egész ügykezelés vezetése, ebből íolyólag az egyházi 
főtanács  üléseiben az egyes tárgyakat előadja, a folyó  ügyeket 
az elnökkel egyetértőleg elintézi, a kiadványozásokat megké-
szítteti és átvizsgálja, és az egész hivatali személyzet eljárása 
felett  őrködik. 

88. §. A titkár az ügykezelésnél az előadónak segítségére 
van, az előadó akadályoztatása esetében teendőit végzi, az egy-
házi főtanács  üléseinek jegyzőkönyvét vezeti és kiadványozásait 
aláírja. 

89. §. A pénztárnok, ki különben csak teljes biztosítékkal 
biró egyén lehet, személyes felelősség  mellett kezeli a pénztárt 
és viszi a pénztár számadásait, az egyházi főtanács  utalványa 
és illetőleg megrendelése nélkül semmit kiadni nem szabad, kö-
telessége nemcsak árbevételekről és kiadásokról számolni, hanem 
arról is folytonosan  értesíteni az egyházi főtanácsot,  ha oly 
öszvegek, melyeknek a pénztárba kellett folyniok,  bé nem jöt-
tek ; bévételeit mindig ellennyugta, kiadásait utalvány és nyugta 
által bizonyítja. 

90. §.̂ A pénztár vizsgáló bizottságoknak a pénztárnok köteles 
minden vonakodás nélkül akármely perczben a vizsgálat alá 
tartozó pénzeket és számodásokat előmutatni és minden meg-
kívántató felvilágosítást  adni. 

91. §. A pénztárnok köteles rendes naplót vezetni, és ennek 
egy másolatát minden hónap végével, rendes számadását pedig 
az év végével az egyházi főtanácshoz  béadni. 

92. §. A pénztár az egyházi főtanács  helyiségében az e 
végre teljes biztossággal bérendezendő pénztári hivatalban fog 
állani, és azon kivül pénzt tartani nem szabad, valamint másfelől 
a hivatali pénztárban idegen pénzt tartani is tilos, az ottan ta 
lálandó idegen pénz letartóztatása terhe alatt. 

93. §. Az egyházi főtanács  kötelessége góndoskodni arról 
hogy a főpénztár  kellő ellenőrzés és ellenzár alatt álljon. 

94 §. A számvevő a beérkezett számadásokat illetőleg 
pénztári naplókat megvizsgálja és arról jelentését az egyházi 
főtanácsnak  és illetőleg a közgyűlés által kiküldött bizottságnak 
(53. §. b. pontja) megteszi. 
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95. §. Az ügyvéd az egyházi főtanács  vagy a Statusgyülés 
rendelete folytán  folytatja  a püspöki egyházmegyei róm. kath. 
Status peres ügyeit, és tanácsot ad jogi kérdésekben. 

96. § Minden tisztviselő számára az egyházi főtanács  aján-
lata folytán  a Statusgyülés által külön részletes utasítás is fog 
adatni. 

Ezen a többség által megállapított szervezet ellen, 
mely a statusgyülés által kiküldött 20-as bizottság 
javaslatából, kivéve azon három uj paragrafust,  melyek 
a püspöki jogokat körülvonalozzák és arról intézked-
nek, hogy a statusgyülés, illetőleg az egyházi főtanács 
(igazgató tanács) minden fontosabb  tárgyat a püspök-
kel egyetértőleg intézzen el, szórói-szóra van általvéve, 
a kisebbség a következő külön véleményt kérte a status-
gyülés jegyzőkönyvével eredetileg a nagyméltóságú m. 
kir. minisztériumhoz felküldeni: 

A kisebbség  külön  véleménye. 
Ő cs. k. apostoli Felsége mult - évi Augusztus hó 19 én 

kelt legfelsőbb  elhatározásával legkegyelmesebben megengedni 
méltóztatván, hogy az erd. kir. főkormányszéknél  fennálló  úgy-
nevezett katholika commissio megszüntetésével, az eddig annak 
hatásköréhez tartozó ügyek az erd. róm. kath. statusnak 1866 
Január 10-én Kolozsvártt tartott gyűlése jegyzökönyvében körülirt 
szerkezetű gyűlésnek és az annak kebeléből választandó bizott-
mánynak béfolyásával  kezeltessenek, és intéztessenek azon 
módozatok szerint, melyeket ő Felségének magyar kormánya az 
öszszes érdekeltekkel egyetértőleg legfelsőbb  kegyűri és főfelü-
gyelői jogainak csorbítása nélkül fog  megalapitaui és legfelsőbb 
elhatározás alá terjeszteni. 

Ezen legfelsőbb  királyi elhatározás nyomán 1867-ben Sep-
tember 12-én 896. eln. sz a. kelt vallás- és közoktatásügyi mi-
nisteri felszólítás  következtében erd. püspök nagyméltóságú 
Fogarasi Mihály ur, az erd. róm. kath. statüsgyülést az 1868-ik 
évi Január 5 ik napjára K.-Fchérvárra öszszehivta, s miután 
ezen napra a tél zordonsága miatt a róm. kath. status egybe 
nem gyűlhetett, annak gyűlését idei Február 9 re elnapolta. 

A csak most irt napon az erd. róm. katb. status gyűlése 
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K. Fehérváron ünnepélyesen megnyittatván, mintán a gyűlés 
megalakult, a tanácskozás könynyitése végett, a megválasztott 
alelnök elnöksége alatt, egy 20 tagból álló bizottmány külde-
tett ki a végett, hogy az erdélyi püspökraegyei róm.kath. sta-
tusnak a jelenkor kívánalmaihoz idomítandó szervezetéről tervet 
dolgozzon. 

Ezen bizottmány munkálatát bévégezvén, ennek alapján idei 
Február 12, 13, és 14 ik napjain a tanácskozások folytak,  a 
nélkül azonban, hogy ezek meggyőződésünk szerint a katb. sta-
tus önállósága biztosítását előmozdított ák volna. 

Mert a fenn  tisztelt ministeri leirattal a püspök úr ő nagy-
méltósága csak a statusgyülés egybehívására és az abban hozandó 
javaslatok illetőleg a jegyzőkönyvnek saját véleménye kíséretében 
felterjesztésére  hivatván íel, ezen a püspök ő nagyméltóságának 
a statusgy üléssel tzemben felmerülhető  egyoldalú érdekeltségé-
ből kifejlődhető  kellemetlen, a püspöki méltóságot is érinthető 
vitatkozásoknak elejét venni óhajtozó ministeri legjobb szándék 
ellenére, sajat maga tervezetét, mint püspöki programmot a gyű-
lés tagjai közt kiosztatta, s mindjárt a legelső gyűlésben azon határo-
zott nyilatkozatot tette, hogy jogiból minden megválogatása nélkül 
azok forrásainak  semmit sem enged, s még hozzászólást sem tür el 
oly kérdésekhez, melyek az egyház és püspök jogait érinthetnék. 

Mely nyilatkozatok tolytán az egósz tanácskozás rendjén 
kitűnt, hogy a statusgyülésen túlnyomó számmal jelenlevő tisz-
telt egyházi férfiak  többsége oly tervezetet kíván létrehozni, mely 
a kath statusgyülést mint testületet az időszerinti püspök mellett 
csak tanácskozási szavazattal kívánja felruházni,  mindamellett) 
hogy a kirekesztöleg egyházi ügyek a bizottmányi munkálat 54-
§«ban a statusgyülésbez nem tartozóknak a legnyilvánosabban 
kijelentettek, és mindamellett, hogy az egyetértés lehető fen-
tartása tekintetéből, mindjárt a tanácskozás megkezdésekor 
miután a gyűlésnek egyházi tagjai a bizottmány munkálatának 
1. §.át névszerinti szavazás útján 42 szavazattal (ezek között 
két világi) 35 szavazat (ezek közt egy egyházi) ellen különben 
elvetette, ugyanazon pont elébe igtatott s e megállapodás szerint 
most már az 1-ső §.ban az erd. megyés püspöknek az egyházi 
és országos törvényekből folyó  jogi és hatósági köre, az e 
szabályokban foglalt  határozatok által nem érintettnek és teljes 
érvényben fentartottnak  nyilváníttatott 

Leginkább megdöbentett a dolog ezen állásában minket a 
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szervezeti javaslat 53. §-sa feletti  tanácskozás, és az ezen §-ra 
nézve kirekesztőleg az egyházi rendhez tartozó többbségben levő 
tagok hozzájárultával még pedig 42 szavazattal 35 ellen 9 nem 
szavazván (ezek között 8 egyházi és 1 világi férfi)  hozott hatá-
rozat, mely szerint annak elseje következőleg módosíttatott: „a 
statusgyülés vonatkozva az 1 ső § ban a püspöknek fentartott 
hatósági körre — a püspökkel egyetértőleg megállítja stb. 

Ezen módosítás ártatlan módosításnak tűnhetik fel  azok 
előtt, kik a tanácskozásban részt nem vettek, de mi, kik eleitől 
fogva  tanúi voltunk a különben igen tisztelt egyházi rend részé-
ről jelen levő többség azon törekvésének, hogy a kormány által 
gyakorolt hatóság teljesleg megszüntessék ugyan, de ezen ható-
ság csak akként ruháztassék át a kath. statusgyttlésre, hogy ez 
mindent csak a püspök, ki különben is mint első a leglénye-
gesebb béfolyást  gyakorolja a státusgyülésre, egyetértésével 
intézhessen, s ezen egyetértés a vitatkozás rendjén anynyira 
beléegyezésnek magyaráztotott, hogy a miben a püspök egyet 
nem ért, s a mibe belé nem egyezik, az, ha a gyűlés minden 
tagja vagy többsége szavazata által is hozatott a határozat, 
érvényre nem juttathatik. 

Mi, kik tanúi voltunk püspök ur ő nagy méltósága azon 
nyilatkozatának, hogy a püspöki hatalom dogma, de hogy ha-
tára hol végződik, körülírni nem hallottuk; 

mi, kik tanúi voltunk püspök ur ő nagyméltósága azon 
nyilatkozatának, hogy a kánoni törvények a világiaknak semmi 
jogot nem adnak, anynyival inkább nyugtalanítónak tartjuk, 
mivel ezután még anynyi befolyása  sem marad fenn  a világi 
elemnek, a menynyit a világi katholikusokból és az időszerinti 
püspökből alakult kath. commissióban, melyben a püspöknek 
csak egy szavazataVolt, gyakorolt, s a világiak s gyermekeik közé s 
az alapítványok fölébe  egy hatalom állitatik, mely azt követelhetné, 
hogy a gyermekeink nevelése körüli intézkedésekre a vallási 
mellett minden egyéb irányban több joga van, mint az atyáknak 
és az alapitóknak. 

Ezen törekvés annyival feltűnőbb,  mivel a magyarországi 
főméltóságu  püspöki kar által ez irányban készített tervezet 
79. §-a csaknem szó szerint az itteni tervezet 53 és 54. §§ ait 
foglalja  magában, a nélkül, hogy azon osak a püspöki kar 
által a világiak minden hozzájárulása nélkül készített tervezet-
ben az időszerinti megyés püspökök vagy prímás ő herczegsé-
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ge beléegyezése fentartatott  volna; a mik tehát az időszerinti 
püspököknek isteni küldetéséből folyó  jogait nem csorbíthatják. 

Aggodalmunkat továbbá még inkább neveii azon §, mely* 
a 20-as bizottmány tervezete 65 ik § a után a felterjesztendő 
szervezet 66 ik § a gyanánt felvétetett,  és a mely következőleg 
hangzik. „A megyés püspöknek az egyházakra és iskolákra, 
alapítványokra, növeldékre eddig gyakorolt béfolyása  és hatás 
köre sértetlen és érintetlen fentartatván,  hivatali viszonya ezen 
egjbázi főtanácshoz  az által nyer gyakorlati kifejezést,  hogy 

a) az egyházmegyéből egyházi, iskolai és alapitványi ügyek-
ben felterjesztendő  kérvények, jelentések és bármi más hivatalos 
iratok ezentúl is hozzá intéztetnek ; 

b.) általa véleménye kisérete mellett tárgyalás végett az 
egyházi főtanácshoz  áttétetnek, 

c.) minden egyenesen az egyházi főtanácshoz  monesztett 
fentosabb  tárgy elintézés előtt vele hivatalosan közöltetik, a 
rendelvények véleménye és ajánlata tekintetbe vételével ho-
zatnak, 

d.) ezen egyházi főtanács  intézményei az illitők értesítése 
végett hozzá átiratnak, 

e.) a püspök intézkedései ellen felebbező  folyamodványokat 
az egyházi főtanács  el nem fogad." 

Ezen §. szerint ugyanis csak annyiban engedtetik az 
egyházi főtanácsnak  szabad mozgás, a mennyiben annak az 
időszerinti püspök tért engedni akar, és ekkor is csakis 
véleményének és ajánlatának tekintetbe vételével hozhatók minden 
fontos  tárgyban határozatok 8 az intézkedések csakis püspöki 
uton juttathatnak rendeltetésök helyére ; ezenkívül az e. alatti 
pontban a püspök intézkedései annyira sérthetleneknek állíttatnak 
meg, hogy ezek ellen még folyamodásokat  sem fogadhat  el 
az egyházi főtanács;  mindezekből kitűnik, hogy a hazai törvé-
nyeinkben gyökerezett és a fennebb  tisztelt legfelsőbb  királyi 
elhatározás által visszaállított autonómiával felruházott  katholikus 
status mind maga, mind egyházi főtanácsa  a nélkül, hogy a 
körébe tartozó dolgokat illetőleg önállóságra jutna, még sokkal 
inkább megszorítani ezéloztatik, mint az eddig létezett kath. 
commissió, mit bizonyára sem Ö felsége  az apostoli király, sem 
magyar kir. kormánya nem akart; és a mibe a kath. status 
soha belé nem egyezhetnék. Egyébiránt itt is felhozni  köteles-
ségünknek ismeijttk, miként ezen 66 ik §• a névszerinti szava* 
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tolás utján jött létre, még pedig 42 szavazattal 37 ellenében, 
bét tag nem szavazván, és hogy a 42 szavazat kirekesztőleg 
egyházi, a 37 szavazat kirekesztőleg világi, a nem szavazók közt 
öt egyházi és két világi férfi  fordul  elő. 

Végre kinyilatkoztatjuk, mikép mi a kath. status autonom 
állását a 20-as bizottság szabályozási tervezet* által látjuk leg-
inkább biztosítottnak, s az I. Fejezet 1 ső §-a ellen is, mely a 
közeledés tekiutetéből jött létre, ennek meghiúsulása után, óva-
kodni vagyunk kénytelenek ama nem körvonalozott pUspöki 
jogokra nézve, melyek állítólag a canonok szerint, a világiaknak 
semmi jogot sem engednek, és mert meg vagyunk győződve, 
miként a 20-as bizottmány munkálata által az egyház, illetőleg 
püspök hatásköréhez tartozók legtávolabbról sincsenek korlátozva 
— a miért is a kath. status szervezését ezen 20-as bizottmányi 
tervezetbe foglaltak  megerősítése által kérjük megállíttatni és 
életbe léptetni. 

A bevégzett gyűlés jegyzőkönyvét, a gyűlés által 
készített szervezkedési javaslatokat és a kisebbség el-
lenvéleményét a nagyméltóságú püspök ur a következő 
észrevételei vél terjesztette fel  a nagyméltóságú báró s 
kir. vallás és közoktatási miniszter Úrhoz: 

N a g y m é l t ó s á g ú Báró, 
s kir . v a l l á s és k ö z o k t a t á s i M i n i s z t e r Ur! 

0 cs. kir. ap. Felsége legkegyelmesebb Urunk mult évi 
augustus 19 én kelt legfelsőbb  elhatározásával Nagyméltóságodnak 
ugyanazon évi sept. 12 érői, 986. eln. sz. a. hozzám intézett nagy-
becsű értesítése szerint megengedni méltóztatott, hogy az erdélyi 
királyi fökormányszéknél  fennálló  catholica commissio megszün • 
tetvén, az annak hatásköréhez tartozó ügyek az erdélyi róm. 
kath. státusnak 1866. évi jan. 10-én Kolozsvártt tartott gyűlése 
jegyzökönyvében körülirt szerkezetű gyűlésnek és az annak 
kebeléből választandó bizottmánynak befolyásával  kezeltessenek 
és intéztessenek, azon módozatok szerint, melyeket Ö Felségének 
magyar kormánya az összes érdeklettekkel egyetértőleg legfelsőbb 
kegyúri és főfelügyelői  jogainak csorbítása nélkül fog  megálla-
pítani és legtclsőbb elhatározás alá terjeszteni. 

Ezen legkegyelmesebb elhatározás alapján méltóztatott 
Nagyméltóságod ugyan akkor engem telhivni, hogy az erdélyi 
kath. státusgyülést az 1866. évi január havi gyűlés jegyzőköny-
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vének 4. pontja szerint összehívjam, s az abban hozandó javas-
latokat, illetőleg a státusgyülés jegyzőkönyvét, saját véleményem 
kíséretében Nagyméltóságodhoz tölterjesszem. 

Egész készseggel fogadván  Nagyméltóságodnak ezen intéz-
kedését, az erdélyi kath. státusgyülést mult évinov. l-sö napján 
a jelen évi január 5-ik napjára Károly Fehérvárra, pUspöki 
székhelyemre összehívtam vala ugyan, de miután az év kezdetén 
a tél huzamos zordonsága a szabad közlekedést megakasztotta, 
a gyűlés megtartását el kellett napolnom, s csak február  9 én 
lehete azt megtartanom. 

Ekkor a gyűlésre általam meghívott és megválasztott egy-
házi és világi tagok etég szép számmal megjelenvén, ünnepélyes 
isteni tisztelet tartása után saját pUspöki lakomba összesereglet-
tek, mire én a gyűlést megnyitottam, és a tanácskozások az ar-
ra következő hét napjain a befejezésig  folytattattak. 

Ezen gyüiés lefolyásának  vázlatát és eredményét van sze-
rencsém Nagy méltóságodnak az ide megkülönböztetett tisztelet-
tel mellékelt jegyzőkönyvben az ellene beadott kisebbségi el-
lenvéleménynyel együtt fölterjeszteni,  s a mennyiben püspök 
hivatalom s Nagyméltóságod fennjelölt  nagybecsű átirata is arra 

feljogosít,  saját észreveteleimet az abban foglaltak  iránt ezennel 
felfejteni. 

I. 
Nagyméltóságod fennbecsü  leirata is, midőn a szervezendő 

gyűlésnek és az annak kebeléből választandó bizottmánynak az 
eddig a cath. commissio hatásköréhez tartozott ügyek kezelésé-
re csak befolyást  enged, és a befolyás  módozatait az összes ér-
deklettekkel egyetértőleg megállapitandóknak helyezi kilátásba1 

kétségen kívül nem adta a gyűlésnek azt az irányt, hogy a 
kath. egyház jogaiba ütköző, azokkal össze nem egyeztethető 
szervezeti javallatot készítsen, hanem inkább oda ütasitotta azt, 
hogy a fennálló  jogokra illő tekintettel legyen. 

Az erdélyi egyházmegyéhez tartozó országgyűlési rom. kath. 
képviselőknek köztudomásra jutott lelkes nyilatkozata után volt 
is okom azt remélni, hogy a gyűlésnek világi tagjai ezen szel-
lemben/ognak a tanácskozásokhoz, és nem feledendik  azt, hogy 
az egyházi kormány közösségére hivatva, e téren csak az egy-
ház tanainak és szellemének irányában működhetnek hasznosan 
és üdvösen az egyház javára. 
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Azonban elég sajnosan az ellenkezőt kelle mindjárt a gyű-
lés kezdetén és annak egész folyama  alatt tapasztalnom. 

A Kolozsvárról ide jó előre megérkezett urak magukkal 
egy ott készült és kinyomatott programmot hoztak, melyből két 
példányt tiszteletteljesen ide foglalok,  s ezt a másunnan érkező 
tagok közt szétosztván, őket rábeszélni törekedtek annak elfogadá-
sára és feltétlen  védelmére; ugyan e czélból egy Pesten ké-
szült röpiratot is terjesztettek el, hogy nézeteiknek ez által is na-
gyobb nyomatékot szerezzenek. Ez irányban külön tanácskozá-
sokat is tartottak a helyett, hogy velem, mint az egyházmegye 
főpásztorával  igyekeztek volna előre értekezini mind az elvek és 
főbb  pontok megállapítására, mind pedig a részletek kidolgozá-
sára né&ve. 

Ez eljárásnak természetes következése lön, hogy a világiak 
e gyűlésben egy compact külön párttá alakultak s igy annak sze-
rencsésebb 8 üdvösebb eredményét az ohajtott egyetértés számű-
zésével szándékosan meghiúsították ; minek következtében egyet-
értés hiányában a gyűlés egyháziak és világiak egymás elleni 
tusájának kUzdbomokja lőn, s ernyedetlen kitartásom és bé-
ketűrésem eszközölte azt, hogy minden eredmény nélkül szét 
nem oszlott. 

Midőn tehát Nagymeltóságod fennbecsü  meghagyása szerint 
és főpásztori  hivatásom teljes felfogását  s lelkiismeretem szózatát 
— melynek öntudatában Istennek, az anyaszentegyháznak és ked-
ves hazánknak szolgálni óhajtók, — követve e státus-gyülés 
eredményét illetőleg észrevételeimet előadom, nem tehetem, hogy 
legelőször is azon téves nézpontokat ne érintsem, melyek agyü-
lés világi tagjait az egyházi térről, honnan kiiudulniok kell vala, 
már előre elvezették egy elkülönzött álláspontra, honnan az egy-
ház tanainak és a kánoni jog szabályainak nem mondom szán-
dékosan, hanem az elvétett kezdet következetességétől indíttatva 
ostromlóivá lettek. 

II. 
E téves irányak egyik fő  okát abban látom, hogy az er-

délyi megyében a világi urak a katholikus státus czimuek és 
névnek valamely oly fogalmat  és értelmet tulajdonítanak, mely-
lyel az történelmi létezése alatt nem birt és jelenleg sem bírhat* 
Ok t. i. a kath. státus joghatóságát ki akarják tejjeszteni az 
erdélyi püspöki megye egyházi összes kormányzatára, s magát 

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK II. 6 
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a püspöki kormányhatóságot ia abba belefoglalják,  miszerint a 
püspök klllöu és függetlenül  az egyházban ne intézkedhessék, 
hanem csak mint a kath. státusnak része. 

E téves és a kath. egyháznak szerkezetével, valamint a 
katholikus státus történelmi értelmével is merőben ellenkező fel-
fogás  volt egyik fő  oka ezen státus gyűl és nem várt és nem 
kielégítő eredményének. 

A másik az egyházi autonomia azon téves értelmezésében 
rejlik, hogy a világi urak azt csak egyedül Őket, és nem a 
püspököt 8 papságot megillető jognak tartják; sőt a tanácskozá-
sok folyamából  világosan ki lehetett venni,Jhogy ezen autonomiát 
úgy tekintik, mint kiszabadulást a hierarchiai kormány függése 
alól. Ennél fogva  nemcsak a kormány által eddig gyakorlott 
befolyást  kívánják maguknak elsajátítani; hanem, kivéve csupán 
azokat, mik a sekrestyéhez tartoznak, a püspöki kormányzat 
minden külső teendőit is. A püspököt és papságot nem ugy 
tekintik, mint az egyház kormányzatára különösen rendelt kiváló 
testületet, hanem csak mint egyháztagokat, kik nem a gondo-
zásukra bízott katholikus népet, hanem csak magukat képviselik 
a státusgyülésben. 

De továbbá feledve  azt, hogy az erdélyi egyházmegye a 
magyarországi róm. kath. nagyobb egyháztestnek csak egyik 
tagja, az összes világegyháztól pedig elválaszthatlan; annak-egy 
házi kormányát önállólag és az összes katholicismustól eltekin-
tőleg s a magyarországi egyháztól is elszigetelten szándékoznak 
átalakítani. 

Mind ezen téves fogalmak  és irányelvek az Erdélyben 
igen közel fekvő  protestáns egyházak szerkezeteiben bő táp-
anyagot nyernek, s ép azért nem csuda, ha itt különösön érvényre 
vergődni akarnak. 

A világi tagoknak ezen elvi elkülöuözése és merev maga-
tartása kezdettől fogva  lehctetlenité az olyannyira szükséges 
egyetértés, higgadt megfontolás  és nyugodt tanácskozás létre-
jöttét 

De még is, mivel anyaszentegyházunk bizalommal fordul 
saját híveinek támogatásához, jogosan számit az ők segedelmük-
re s bizony ós tekintetekben kész nekik az egyházi kormányzat 
fehőbbb  körébe is befolyást  engedni, a gyűlésnek papi tagjai 
őszintén törekedtek arra, hogy a világi tagok által készített és 
pártolt javallatokba oly módosításokat illesszenek be, melyek 
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azoknak éles ellentétét az egyház elveivel némileg kiengesztel-
jék s közeledést eszközöljenek a két pártra oszlott gyűlés 
tagjai közt. 

Azonban ezen jóakarata őszinte törekvések, valamint saját 
többszöri kérelmeim és figyelmeztetéseim  sem teheték azt, hogy 
a világi tagokat előre tervezett álláspontjukról az egyházi néz-
pontokhoz közelebb hozzák, sőt a 20-as választmánynak mun-
kálatába szavazattöbbséggel bevitt ide czélzó három czikk is 
folytonos  ellenmondásukkal találkozott, s a gylllés végén be-
adott ellenvéleményükkel ezen kiegyeztetési kísérletet érvényé-
től és hatályától megfosztani  s erőtleniteni törekedtek. 

A kath. anyaszentegyháznak egyik ismertető jellege az 
osztatlan egység levén, ezen pártszakadás nagyon sajnálatra 
méltó jellemvonása ugyan a lefolyt  státus gyűlésnek, de van 
okom reményleni, hogy miután az téves felfogásokból  vette 
eredetét, az elvek és eszmék jobbirányu tisztulásával, a felhe-
vUlések lecsillapodásával magába térend s beismerendi azt, hogy 
az egyház egységét, annak épségét és jogait, annak kánonszerü 
kormányzatától eltérve, különszakadva, vagy fölibe  emelkedve 
megvédeni nem lehet, s hogy midőn arról van szó, mennyiben 
és miként vegyenek részt világiak az egyház kormányzatában 
s ügyeinek vezetésében, nem annyira ők vannak hivatva arra, 
hogy a tért kimérjék s a befolyás  módozatait rendezzék, hanem 
épen az egyház kormányzatára rendelt főpapok,  kik hatalmukat 
— mivel nem emberektől veszik, azt erőszakkal elvétetni, vagy 
kisebbiteni nem engedhetik. 

Ugyanazért bízván ő cs kir. Felsége ap. koronás királ 
lyunk katholikus érzelmeiben, valamint Nagyméltóságodnak 
egyházunkhozi ragaszkodásában és kormányzói bölcsességében, 
azon reménynyel adom elő a gyttlé6 által készített szervezke-
dési javallatokra és a kisebbségnek ahoz csatolt ellenvélemenyére 
észrevételeimet, hogy, ezek nem pártnézetből, nem uralkodás-
vágyból, hanem egyedül főpásztori  hivatásomnak teljes felfogásából 
eredvén, s az egyházunknak s jelesen az erdélyi megyének 
folytonos  jóllétére s békés haladására czélozván, Nagyméltósá-
god azokat bölcs megfontolására  fogja  méltatni s nem fogja 
engedni azt, hogy az erdélyi egyházmegyének, melyet első apos. 
toli szt királyunk alapított, s melynek a római kath. anyaszent-
egyház közjogán álló kormánya a polgári kormányzat béfolyása 
mellett is szabadságinak nagyobb csorbítását nem érezte, valamely 
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oly kormányrendszerre alakittassék át, mely mind az anya-
szentegyház közjogával, mind az erdélyi plispöknek eddig 
gyakorlott joghatóságával ellenkezésbe jöhetne. 

III. 

Azon őszinte jó szándékkal, hogy a tanácskozások ügyme-
nete gyűlésünkben megkönnyítessék, de erre magamat jogosult-
nak is érezvén, a gyűlésnek bemutattam s a tanácskozások 
menetére nézve előterv 'gyanánt ajánlottam az általam püspöki 
Consistoriumom beleegyezésével készített s teljes tisztelettel két 
példányban ide mellékelt t e r v e z e t e t , mely elvileg a magyar-
országi nm. püspöki kar tervezetével megegyez, Erdélynek külön 
viszonyait tekintetbe veszi s ugy van összeállítva, hogy 
e szerint az erdélyi püspöknek eddigi joghatósága rövidítések 
nélkül fenntartatván,  a világiaknak megosztbatókban elég tága 
tér nyittatott befolyásuk  érvényesítésére. 

Azonban ezen ajánlatom náluk nemcsak visszhangra nem 
talált, hanem — mint ellenvéleményükben érintik — nehezteléssel 
fogadtatott;  minek következtében egy 20-as választmány (melynek 
tagjai minden befolyásom  nélkül előre szétosztott nyomtatott 
névjegyzékeken már kiszemelve voltak és rögtön megválasz-
tattak) küldetett ki uj javallat megkészitésére, s e választmányban 
a papok már kisebb számmal valának képviselve, mint a 
világiak. 

A tisztelettel folterjesztett  jegyzőkönyv tartalmazza a vá-
laszmány munkálatát szintúgy, mint a gyűlésnek annak alap-
jára fektetett  és csak kevés változásokkal módosított javallatát. 

Az általam fennebb  jelzett pártirány a választmány mun-
kálatában teljes kifejezést  nyert. Abban ugyanis, ha leszámítom 
azt, hogy a gyűlésben az elnöki hely a püspöknek megadatik 
(25. §.), s mint elnök agyülés meghívására, a gyűlésben a sza-
vazatok megszámlálására, a többségi határozat kimondására fel-
jogosittatik s ezentúl a főtanács  üléseiben, mikor akar, részt 
vehet (48, 49, 65. §.) — nincs semmi, mi püspöki joghatóságom 
érvényesítését biztosítaná, de van igen sok, mi egyenesen abba 
ütközik, sőt azt jövőben érvényen kivül fogná  helyezni s a pro-
testáns snperintendensek egyházhatósági helyzetének színvonalára 
leszállítani 

A gyűlés többségi szavazata folytán  a választmányi mun-



69* 

kálatba bevitt két (l.és 66.) ujczikk és az 53.§-nak módosítása 
annak hátrányos és sérelmes irányát lényegben és hatályosan 
meg nem változtatták, hanem csak némileg enyhítették és 
szelídítették. Következő észrevételeim és megjegyzéseim — ngy 
reménylem — ezt Nagyméltóságod előtt is kétségtelenné fogják 
tenni. 

IV. 
Fennebb érintett tervezetemben, hogy a státus-gyűlés szer-

vezetéről és hatásköréről annál szabatosabb, ezélirányosabb és 
az erdélyi megye viszonyainak megfelelőbb  javallatot lehessen 
előállítani, a nm. püspöki kar tervezetének ntmntatása szerint, 
a II. fejezetben  az egyházközségi antonomia tervét, a Ill-ikban 
az esperesi kerületek választási módozatát tartottam előre bo-
csátandónak, miszerint kitűnjék, hogy az alulról felfelé  irányzott 
önkormányzat mellett, azonkívül, bogy ez minden egyházközség 
igényeinek megfelelőbb,  nem szükség a központi képviseltetést 
oly rendkívül tömegessé alakítani, bogy az érdekeltek terhére 
váljék, a tanácskozásokat megnehezítse, az egyetértést akadá-
lyozza, s végre terhessége miatt unatkozást, s közömbösséget 
eredményezzen, vagy épen nagyságának érzetéből alkalmat ve-
gyen az egyházi kör határain tuli kitérésekre is. 

A községek és esperesi kerületek kormányzása eddigelé 
úgyannyira egyedül a püspökhöz tartozott, hogy a magas kor-
mánynak vagy a kath. commmissionak eszébe sem jutott abban 
bármi tekintetben is intézkedni. Ennél fogva  nem is képzelhet-
tem, hogy a státus-gyűlés ezen két fejezetet  is megragadja 
hatáskörének kiterjesztésére, s azokba oly változásokat hozzon 
be, melyek az egyházközségek kormányzatát megzavarnák, 
8 politikai tekintetben is veszélyesekké válhatnának. 

Vannak ugyanis a javallat II. fejezetében  oly pontok, je-
lesen a 12. és 16. § ok, melyek ezen aggodalmamat nagyon is 
igazolják; mert ha az egyházközség főgondnoka  a plébános aka-
dályoztatása esetében s ennek tudta és beleegyezése nélkttl egy-
ház-községi gyűlést hívhat össze, ha az egyház-községi tanácsban 
elnökölhet, könnyen megeshetik, bogy a plébános távolléte az 
egyház-községekben felhasználtassék  oly mozgalmak előidézésére, 
melyek a község nyugalmát felzavarják  s pártszakadásokat 
szülnek. — 

Ugyan ez áll a III. Fejezetre nézve is, ha ott a kerületi 
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fögondnok  az esperes akadályoztatása esetéhen gyűlést tarthat, 
8 zászlót ütvén fel  maga köré gyüjtheti a népet, s vele együtt 
egyházi ügyekben a püspöki hatóság alatt álló egyházi elöljáró 
nélkül határozatokat hozhat. 

A mennyiben tehát a státus gyűlés e téren az elébe tű-
zött feladaton  tulment, e két fejezetben  tett változtatásai ellen 
még azon szempontból is óvást kell tennem, nehogy innen ki-
indulva jövőben is az egyház községek és esperesi kerületek 
kormányzatát maga körébe vonja s azokban illetéktelenül in-
tézkedhessék. 

A többség ugyan mindezen aggodalmaimat azzal törekedett 
megelőzni, hogy a szervezetbe egy uj legelső czikket vétetett 
fel  a püspöki joghatóság épségben tartása tekintetéből, mely 
ekkép hangzik: 1. §. „Az erdélyi megyés püspöknek az egyházi 
és országos törvényekből folyó  jogi és hatósági köre az e sza-
bályokban foglalt  határozatok által nem érintetik és teljes ér 
vényben fenntartatik.a 

Mindamellett is mivel ezen kitételek: a szabályokban foglalt 
határozatok által nem érintetik, — valamint a következő is : 
teljes érvényben fenntartatik  nem nyiltan és határozottan, 
hanem csak elvileg szüntetik meg a szabályoknak joghatóságom 
rövidítésére irányzott más positiv határozatait; sőt mivel ezeket 
a gyűlés az 1. §. beigtatása után is legnagyobb részben válto-
zatlanul benhagyta, továbbá mivel ennek ereje és hatálya az 
ellenvéleményben megszüntetni czéloztatik, benne nem találom 
fel  azon biztosítékot, hogy a II. és III. fejezeteknek  minden 
egyes pontjaiban megnyughassam, a jövőre nézve attól ne tartsak, 
hogy av státus-gyűlés ezen két fejezetre  támaszkodva az egyház-
községek és esperes kerületek kormányzatát is maga körébe 
vonandja. 

A javallatnak többi része a IV. fejezettől  a X-ig bezárólag 
a 26—96-ig folyó  czikkekben a státus-gyűlés szervezését tár-
gyalja, különösen a IV. fejezet  a 26—27. § ig a gyűlés alaku-
lásáról és szervezéséről intézkedik, de mindjárt az alakulásra 
vonatkozó 26. §-ban a gyűlés egyházi és világi tagjainak oly 
arányát állitja meg, melyet lehetetlen méltányosnak tekintenem 
és elfogadnom. 

Ha a mostani viszonyok közt ezen gyűlésnek is a volna 
feladata,  a mit a 17. és 18. században az erdélyi katb. státus 
kitűnő vallásbuzgósága tűzött vala maga elibe, t i. hogy az 



71* 

elnyomott kath. egyház érdekeit itt Erdélyben felkarolja,  vé-
delmezze és közvetítő lépései által azoknak a legmagasabb cs. 
kir. trón előtt érvényt szerezzen, legkisebb kifogásom  sem le-
hetne arra nézve, hogy a világi férfiak  ily gy Ülésben nagyobb 
számmal legyenek képviselve. Az ily többség csak emelni fogná 
az egyház javára hozott határozatok tekintélyét, hatályát és 
erejét, mint ez Némethon, Belgium, s Angol hon nagy katholikus 
gyűléseiben történik. De a javallat czélja jelenleg nem ez* 
banem csupán azon módozatoknak megállapításában áll, me-
lyek a katholica commissio megszüntetése után ezen pUspöki 
megye kormányzatába beveendők volnának. 

Itt tebát a gy Ülésnek feladata  csupán administrativ és in* 
tézkedö természetű lévén, tagjainak számát oly arányban és 
számban kellene meghatározni, miszerint az feladatát  az egyházi 
befolyás  csorbítása nélkül és könnyen teljesíthesse. 

De a 26. §. egy csaknem katholikus parlamentnek nevez-
hető nagy státus gyűlést alakit, melyben az egyháziakat egy-
harmad, a világiakat kétharmad részben, vagy még ezentúl is 
részlelteti. Az egyházi tagokra nézve méltánytalan megszorítá-
sokat állit fel,  midőn b.) alatt a pUspöki szentszéknek csak 
10 káptalani- és csak 6 ülnöki tagját jogosítja fel  a gyülésbeni 
részvételre. Püspöki lyceumom 4 tanárán kivül a többit kizárja 
az esperesi kerületekből 42 világi képviselő mellett a lelkész-
séggel foglalkozó  papság köréből a parochiák számát vévén 
tekintetbe 26 képviselőt vesz be a gyűlésbe. Mindezen intéz-
kedések egyenesen a papi befolyás  kisebbitétésére vannak 
irányozva, inig a mellett a világi tagok alakulása úgy van 
elintézve, hogy legalább is kétannyian lehessenek a gyűlésben, 
mint amazok. 

E czélból azért a képviseletnek mint közvetített, mind köz-
vetlen rendszere felhasználtatott,  s az esperesi kerületek mellett 
egyes nagyobb községek is feljogosittattak  képviselők választására 
és küldésére, s az ily községek kiszemelése is inkább önké-
nyesnek, mint jogosnak tűnik fel  előttem, ki megyém viszonyait 
legjobban ismervén, azt, hogy az egyház képviseltetése e me-
gyében mily alapokan lenne szervezendő, belyesébben megítél-
hetem, mintsem azok, kik a megyének viszonyaiban csak a 
számtant tekintik kellő mérlegnek, az erkölcstant ellenben és 
a kath egyház kánonjogi tanát számba nem veszik. 

Mert ugyanis a rom. kath. anyaszentegyházban minden 
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püspök, álljon bár híveinek száma milliókból, vagy csak ezerek* 
bői, ugyanazon kormányhatalommal van felruházva,  s innen ki* 
folyólag  egy püspöki megyének minden esperesi kerülete, 
legyenek bár községei számosabbak vagy kevesebbek, ugyanazon 
egy joggal bir az egyházi ügyek rendezésére nézve. 

Honnan az is következik, hogy az egyház elvei szerint 
nem a szám lévén döntő s a jog nem alulról terjedvén fölfelé, 
a státus gyűlésben is méltányosan csak a paritás elvét lehet 
alkalmazni, mely ellen ha a világiak részéről az hozatott fel, 
hogy ez irányukban bizodalmatlanságot jelentene, mellette a 
papság részéről sokkal nyomatékosabb érvek küzdenek s azt 
itt Erdélyben még a lutheránus egyház is hiven követi egyházi 
gyűléseiben. 

A népképviselet eszméje különben is csak oly egyházra 
volna alkalmazható, melynek tana azt tartja, hogy a kulcsok 
haitalma az összes hivő népre bízatott és ennek akaratából 
ruháztatik át az általuk meghivott egyházi személyekre: de 
ezen tan befogadásától  a kath. anyaszentegyhiz nemcsak 
idegenkedik, hanem azt, mint eretnekit, nyilván kárhoz-
tatja. 

A tanácskozások békés folyama  s az eltérő nézetek köny 
nyebb egyensúlyozása tekintetéből is szükséges a papok és 
világiakból alakult vegyes gyűlésben a paritás elvének alkal-
mazás, mely a kerületi képviselők választási módozatában is 
megtartandó lett volna. Mi azonban a 33. és 34. §ok szerint 
ismét igen szembetű nőleg mellőztetett. Mert mig a világi rend-
ből minden katholikus férfiú,  ki az erdélyi püspöki megyéhez 
tartozik, akárhol lakjék, a kerület képviselőjének elválasztható, 
akkor a papság képviselője csak az esperes kerületi papság 
közülválasztathatik.ltt már a „quo^d uni i u s t u m , a l t e r i 
aequura" elv sincs megtartva. 

Mellőzöm a státus-gyűlés rendezéséről szóló többi czikke-
ket, melyek a parlamentaris tanácskozási formákból  vannak le-
hozva és ide alkalmazva, s ép azért egyházi gyűlések alakjától-
nagyon is elütnek. 

Ha meg is engedem, hogy léteznek oly egyházügyi kérdé-
sek, melyeknek eldöntése többségi határozatok által történhetik, 
másfelől  épen ezen körülmény szükségessé teszi azt, hogy a 
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papság ily gyűlésekben egyenlő számmal képviseltessék, mi 
szerint az egyházat érdeklő bármi Ügyben azoknak szavazata, 
kik az egyházak természetes elöljárói és képviselői, majorizál-
va ne legyen. 

A javallatnak 53. §. van leginkább oda irányozva, hogy 
Erdélyben a püspöki kormányzat eddig tennállott és a kormány 
befolyása  mellett is folyvást  gyakorlott kormányzati hatáskörét 
a státus-gyülésre átruházza és a püspököt, mint a megye kor-
mányzóját és a hivek főpás/torát  csaknem egyedül a templomi 
ténykedésekre leszorítsa. 

Azért is nem lehete ezen czikk tartalma ellen a gyűlés 
szine előtt ünnepélyesen óvást nem tennem; mert habár annak 
több egyes pontjai a magyar püspöki kar által készített ter-
vezetből vannak átkölcsönözve, de ide annál helytelenebbül alkal-
maztattak, mivel ott ezen teendőköt az országos kath. egyházi 
főtanács  intézi, melynek tagjai minden magyarországi érsekek, 
megyés pöspökök, minden székes káptalanok küldöttei, a panon-
hegyi főapát,  a iászói és csornai prépostok, azirezi apát, a ke-
gyesrendiek tartományi főnöke,  az egyházmegyék papi küldöttei, 
tehát oly testület, melyben mintegy 72 főpap  és azok között 
22 megyés püspök s ennél több világi tag tanácskozik együtt 
és határoz; mig 120—140 az egyházi ügyekbe nem avatott 
világi tag mellett csak eiry, parlamentaris formákba  szorított 
püspöki elnök, egy-két káptalanbeli (mivel többen a székes-
egyháztól nem távozhatnának), s legfölebb  még vagy 40 pap 
foglalna  ezen az összes egyházi s iskolai kormányzatot magához 
ragadó és többségi szavazattal végérvényesen határozó, nagy, 
országosszerű státus-gyűlésben némi befolyást  gyakorolni, legtöbb-
nyire azon lesújtó eredménnyel, hogy az uralkodó korszelemmel 
szemben egybázias javaslatait érvényre emelni képes nem volt, 

A dolog mivoltára ily lényegesen beható alaki különbség 
mellett mikép hivatkozhatnak az ellenvélemény pártolói a ma-
gyar püspöki kar tekintélyére ? nehéz volna érteni, ha a párttö-
rekvés minden csillogó érvelést czéljára felhasználhatónak  nem 
tartana, kivált oly ügyben, melyet törvény, szokás, vagy gya-
korlatból, az erdélyi egyházmegye múltján és jelenén áttekint-
ve, védeni nem lehetett. 

A status gyülés többsége érezve ezen rendkívüli hatalom-
teqesztésnek alaptalan- és méltánytalanságát, a fennemlitett 
csikkhez csupán azt javallotta adatni, hogy mindezekben a stá-
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tus-gyűlés a püspökkel „ e g y e t é r t ő i eg" intézkedjék, mit 
abba szavazattöbbséggel bevinnie sikerült. 

H&en jogos, méltányos és ildomos módosításnak ellenzése 
az ellenébe indított óvástétel és folytonos  kikelés legkézzelfog-
hatóbb bizonyítékai azon egyházellenes szellemnek, mely ezen 
gyűlést kedvezőbb és megállhatóbb eredményhez jutni nem en-
gedte. — 

A kath. anyaszentegyházban nem lehet oly gyűlést felállí-
tani, mely egyházi és az egyházat érdeklő ügyek elintézésében 
fel  legyen jogosítva a püspök ellenében szavazattöbbségei érvé-
nyesen határozni. A többségi szavazattal beigtatott egyetértés a 
katholicismus egységének elutasithatatlan postulátuma. 

Hogy a szóban forgó  crikk a status-gyűlés hatalmát nz 
összes egyház kormányzatára kiterjeszti, sőt itt sem állapodván 
meg, egészen a határtalanságig megy, kitetszik annak egyes pon-
tokra feloszlott  szövegéből. Ezek közt olyanok is találtatnak, 
melyek nemcsak a püspök joghatóságát sértik és csorbítják, ha-
nem egyenesen ő cs. kir. ap. Felsége és pápa ő Szentsége apos-
toli legfensőbb  hatalmával jönnek ellenkezésbe. Igy például a 
d) pont szerint a status gyülés az alapvagyon szerzéséről, eladá-
sáról, átváltoztatásáról vagy megterheléséről v é g é r v é n y e s e n 
határoz. Ezt a megyére és annak egyházi, iskolai és kegyes alap-
jaira nézve sem a püspök egyházi tanácsával, sem bármi más 
országos hatóság ő Felsége és a pápa ő Szentsége beleegyezésén 
kivül eddig nem tehette, és ugy hiszem, hogy az alapok veszé-
lyeztetése nélkül ezután sem lesz tanácsos tennie. 

Az e), f)  és g) pontok az összes oktatás- és nevelés ügyé-
ről ugy intezkednek, hogy a szerint sem a püspöknek, sem a 
kormánynak nem maradna fenn  semmi, mi által ezekre akár 
betolyását, akár őrködését gyakorolhatná. Már pedig a püspök-
nek elidegeníthetetlen jogai és kötelességei közé tartozik a taní-
tás és nevelés vallás-erkölcsi szelleme fölött  minden tekintetben 
őrködni; s különösen az erdélyi püspök, mint levéltáramból tör-
téneti adatokban megmutathatók, ezen jogot nemcsak püspöki 
hatóságának kifolyásából,  hanem a kormány elismerése-, felhivása-
és megbízásokból is folytonosan  gyakorolta és mind e mai 
napiglan gyakorolja. 

A h) pontban a status gyülés hatáskörébe veszi a kegyúri 
ügyekben előforduló  nehézségek elintézését; sőt a 37. §. szerint 
csaknem azon jogot is, hogy attól valakit megfoszthasson.  Már 
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pedig ez a kánoni törvények szerint kirekesztőleg az egyház 
körébe tartozó jog, mely hazánkban az apostoli király legmaga-
sabb hozzájárulásával gyakoroltatik. 

Az 1) pont pedig a status gyűlésnek tartván fenn  mindazon 
jogokat, melyek hazai törvény vagy szokásnál fogva  azt megile-
tik, egész határozatlanságig terjeszkedik, s amint a tanácskozások 
rendjén kiderült, ezen burkolat alatt az van elrejtve, hogy püs-
pököt választani, kanonokokat, plébánosokat, tanárokat nevezni 
s általában az egyházi személyzet kinevezési jogát szándékozik 
jövőben magának elsajátítani. 

Ehhez járul még a VII. fejezet,  mely ezen püspöki megyének 
vallási, tanulmányi, nevelési, árvaházi s általában minden köz-
alapjait statusvagyonnak nyilvánítja, sőt azou szándékát is el-
árulja, mely szerint a kormányi kezelés alatt eddig nem állott 
egyházi, iskolai vagy alapítványi vagyont is idővel rendelkezése 
alá akarja vonni. Már pedig a nevezett alapok az erdélyi egy-
házmegyének és ezen egyházmegye intézeteinek fenntartására 
lévén a kegyes alapitóktól (kik között a tenséges uralkodóház, 
püspökök, papok előlmentek,) szánva, nem pedig a katholikus 
státusnak mint olyannak adományozva, és ennél fogva  ccnfessi-
onalis természettel hirván köznevezettel nem statusközvagyon-
nak, hanem a róm. kath. erdélyi egyházmegye közvagyoná-
nak tartattak és neveztettek mindeddig, ezen minőségben kezel-
tettek a kormány által, s fölöttük  az erdélyi püspök, a tridenti 
sz. zsinat XXII. ülésének 8. és 9. fejezeteiben  alapuló és a kor-
mány által is mindig ismert joghatóságánál fogva  őrködött s e 
jogról jövőben sem mondhat le. 

A VIII. fejezeten,  mely az egyházi főtanács  rendezését 
tárgyalja, hasonló egyházellenes szellem vonul keresztül mind 
annak alakításában, miud pedig ügykezelésnek rendezésében. 
Ezen testületnek ugyanis, Nagyméltóságod leirata szerint is, egy 
— a status-gyűlésből kiküldött állandó bizottmány természetével 
kell birnia, minél fogva  a bizottmány tagjai a gyűlés kebléből 
választandók lévén, mások nem lehetnek, mint kik a stattis-
gyülésnek is tagjai. De a javallatban a dolog meg van fordítva. 
Ezen főtanács  tagjául választható olyan is, aki nem a gyűlés 
tagja, s ez által a gyűlés tagjává válik. Az elnök csak a vilá-
gi rendből választatik, de erre nézve sincs kimondva, hogy a 
státus-gyülés tagjai közül, s az egyháziakra nézve nemcsak az 
oly szükséges paritás el nem ismertetett, hanem semmi biztosíték 
-íem nyújtatott az iránt, hogy nem csupán kegyelemből, hanem jog-
igénynél fogva  leend ott helye valamely egyházi tagnak. A 
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püspök pedig ezen minden egyházi, iskolai és alapitványi ügye-
ket igazgató testületből egyszerűen ki van hagyva, s neki oda 
csak annyi befolyás  engedtetik, a mennyit akármily értelmes 
katholikus hívőtől megtagadni nem lehetne, t. i. hogy oda, ha 
akar bemebessen és a tárgyalásokról magának tudomást vehessen. 

Ezen igazgató választmány helyettesitené tulaj donképen 
a megszüntetendő catholica comissiot, melynek a püspök, — ha 
nem is volt mindenkor elnöke, de az is volt bizonyos időszak-
ban, azontúl pedig első és legjelentékenyebb tagjának tartatott 
s épen innen származó jogérvénynél fogva  foglalt  az erdélyi kor 
mányzó mellett, mint főkormányszéki  első tanácsos első helyet. 
A cath. comissioban tárgyalt minden Ugy- és kérdésre nézve 
véleménye és hozzászólása kikéretett, kellőleg méltányoltatott s 
az ügykezelés ugy volt elrendezve, hogy az érintkezés közötte 
és a catholicus commissio ügykezelése között szakadatlanul 
fennállott.  Sőt mivel annak üléseiben folytonosan  részt nem ve-
hetett, egy papi előadó — a székeskáptalannak jelesebb tagja 
— alkalmaztatott oda, ki az egyházi és iskolai ügyek elintézé-
sében legnagyobb mérvben befoly,  mig a világi ülnökök mint 
szavazó tanácsosok vesznek részt a cath. commissió üléseiben. 

A gyűlés többsége által az általam készített javallatból 
átvitt 66. §, ezen eddig megtartott Ugy viszonyt kívánta továbbra 
is az igazgató választmány irányában érvényre emelni; miáltal 
a püspöknek joghatósága legkevésbé sem nevekednék s a kor-
mány által is elismert és méltánylott gyakorlaton tul nem ter-
jedne. 

Hogy ez sem tetszett a világi tagoknak, még azoknak sem, 
kik jelenleg a kormányszék tanácsában ülnek és mint ilyenek 
a cath. commissio tagjai, nyilván mutatja, miszerint szándékuk 
nem az érdekek kiegyenlítése s a jogok tiszteletbentartása volt, 
hanem a püspöki joghatóságnak leszorítása azon térről, melyet 
másfél  század folytán  a kormány felhívása,  vagy belényugvása 
hozzá;árultábal is elfoglalt. 

Különben az, hogy ezen igazgató-tanács Kolozvártt szé-
keljen, mig a pUspök székhelye Fehéavár, magában igen nagy 
anomalia, melyből az egyház és iskolák kormányzatában szaka-
dásra vezető és ártalmas megoszlás fejlődhetik  ki, melynek csak 
úgy lehetend elejét venni, ha a bizottmány az egyházmegye 
kormányának székhelyén a püspök, vagy helyettese elnöksége 
alatt működik, s ha addig is, mig ezeu sem lehetetlen intézke-
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dés életbe léphet, a Kolozsvárt székelő bizottmány a 66. §. tar-
talmához szorosan alkalmazkodik. Az ellen, hogy a bizottmány 
á l l a n d ó a n Kolozsvárt székeljen, a gylllés nagy többsége 
is hangosan tiltakozott. 

Az egyházmegyei kormányzatnak egysége szükségképen 
követeli azt, hogy az kétfelé  ne osztassék, 8 két különálló, egy-
mástól független  testületre átj ne ruháztassék. Már pedig ezen 
javallatban az egyházi főtanács  nemcsak helyileg, hanem alaki 
szintúgy, mint anyagi hatáskörére nézve is annyira el van külö-
nítve és a püspöki kormánytól függetlenítve,  hogy annak illő mó« 
doni működése és gyakorlati kivitele nemcsak a püspöki jogha-
tóságot fogná  teljesen paralyzálni, hauem az erdélyi megyében 
egy veszedelmes szakadást idézne elő papok- úgy, mint bivek 
között, melynek szándékos megteremtése úgy hiszem nem állhat 
a magas kormány érdekében. 

Az administrativ kormányzatnak egy testben kell közpon-
tositatnia,[katholikus egyházi testület pedig, mely a megyében lé-
tezvén, a püspök irányában vagy coordinált állású legyen, vagy 
épen fölibe  emelkedhessék, a rom. kath. vallás tanai szerint nem 
alakitható. Ha tehát az egyház ügyeinek kormányzásában a püs-
pök mellett nemcsak a papság, hanem a világiak is befolyást  kí-
vánnak gyakorolni, azt jogszerűen és békésen csak úgy lehet el-
intézni, ho^y az egyház változbatlan szervezete általa sarkából 
ki ne forgattassék,  melyszerint minden az egyházra vonatkozó 
intézkedésnek a megyés püspök tudtával és beléegyezésével le-
het és kell történni. 

A kormány, mint egészen külön jogtéren álló hatalomtest, 
önállólag intézkedhetett egyházi dolgokban is, a mennyiben a 
püspöktől nem függött  és hatósága alá mint olyan nem tartozott; 
de ily jogállást sem a státus gyűlés, sem annak állandó bizott-
mánya magának nem igényelhet, mert ezek az egyház terén 
belől állván és működvén, mint ilyenek is a püspöki joghatóság-
tól nem függetlenek.  S ezen értelemben nyilvánítottam én-azt, 
hogy én a status-gyűlésnek is nemcsak tagja, vagy elnöke, hanem 
püspöke vagyok. 

V. 
Ezek után Nagyméltóságod engedelmével és megbízásából 

a kisebbség véleményére nézve is bátor vagyok egy-két észre* 
vételt tenni. 
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A ki ezen véleményt nyugodtan átolvassa, leheletlen estre 
nem vennie azon kiengesztelhetetlen merevséget, mely az egész 
véleményen egy pártczél felé  keresztül vonul, s olyakat is állit, 
mik nyugodtab b perczekben abban helyet nem találtak volna. 

Első, mit ezen vélemény megróvólag felemiit,  abban állana, 
bogy én a státus gyűlésre vonatkozó tervezeteimet a gytllés tagjai 
között kiosztottam. Nincs okom arra, hogy ezen tettemet ment-
sem. Ez által a tanácskozások menetét kivántam előmozdítani, s 
a felmerülhető  nehézségek megoldását megkönnyíteni. E programm 
a nagyméltóságú magyar pUspöki kar munkálatának elveire tá-
maszkodva az erdélyi megye körülményeit gondosan tekintetbe 
veszi s a pUspöki joghatóság épségben tartása mellett mind az 
egyházi autonomia, mind a státus gyUlés és igazgató választmány 
szerkezetét oly alakban állítja elő, bogy az gyakorlati tekintet 
ben is kivihető legyen és fennáll  hasson. Hogy ezen programm 
a kisebbségnek nem tetszett, nem az én hibám. A többség annak 
közzétételéért nekem köszönetet is mondott. 

Hogy a gyUlés alatt szólottam-e, tettem-e valamit uralkodási 
vágyból, vagy egyoldalú érdekből, s helyesek-e az ellenvélemény-
nek ez irányban némely kifejezései,  azt Nagyméltóságod bölcs 
Ítéletére bizom; arról ítél illetékesen az egyház, és ítélni fog  az 
egyházi történelem is. 

Mi végből a tanácskozásoknak hiteles s nyilvánosságra 
jött történetét az ide mellékelt nyomtatványokban Nagyméltósá-
godhoz egész tisztelettel felterjesztem. 

Vissza kell azonban utasítanom azon elburkolt vádat, mintha 
felszólalásaimmal  papjaimra nyomást akartam volna gyakorolni. 
Ha Ők egyházi állásukról meg nem felejtkezve  a rom. kath. egy-
ház és ebben a pUspöki hatóság jogai védelmére fölléptek,  és 
az erdélyi hivek jól felfogott  érdekeit megóvni és megvédeni 
törekedtek, azt nem érettem és nem az én unszolásomra, banem 
hivatásuk kötelmeinek érzetéből szabadon tették ; inkább némely 
világiakról lehet azt gyanítani, hogy előre lefogott  szavazatuk 
odaadása által erkölcsi szabadságukban megkötve voltak. Egyéb-
aránt ezen vádra nézve meg kell jegyeznem, hogy a névszerinti sza-
vazást akkor is, midőn felállás  által a többség nyilvánvaló lett, 
épen a világiak sUrgették, mi által némely egyháziak a nem 
szavazás érthetetlen középutjára tereitettek. 

Az 1. 53 és 66. §§. ellen tett kifogásokra  nézve fennebbi 
megjegyzéseim, ugy hiszem, mind véleményemet elég tisztán 
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kijelentik, mind azon álláspontot, melyet a fennforgó  kérdésben 
elfoglalnom  kellett, elég hiven körvonalozzák. Ezek irányában 
az ellenvélemény, midőn a nevezett czikkeket visszautasítja, 
nézetem szeriut maga magát ítéli el mindazok előtt, kik a kath. 
egyházat önmagával, a főt  a tagokkal, a pásztort nyájával, a 
papságot a hívekkel rendszeres és elvileges ellentétbe hozni 
nem akarják. 

VI. 
Mielőtt észrevételeimet befejezném,  bátor vagyok a gyűlés 

eredményének jellemzésére nézve még némely — ezen igen 
fontos  egyházi kérdés szerencsés megoldására befolyható  megjegy-
zést tenni. Keletkezését illetőleg általában megemlitendőnek tar-
tom, hogy az erdélyi státus-gyűlés által a kissebbség véleménye 
ellenében végeredményképen elfogadottnak  tetszhető javallat 
tulajdonképen sem a teljes gyűlés, sem annak többsége kifolyá-
sának nem tekintethetik. 

A kisebbség elveti abból a többség által beigtatott két uj 
czikket és egynek lényeges módosítását, a többség pedig, minthogy 
különben a szembenálló pártok merevsége miatt a gyűlésnek 
eredmény nélkül kellett volna szétosztania, csaknem minden közbe 
szólás nélkül átcsúszni engedte az elveivel és nézeteivel ellen-
kező számos czikkeket és intézkedéseket. Azért is hiányzik a 
javallatban a szellemi összhangzás és az egyöntetűség. Magában 
foglalja  magvát a folytonos  osztozkodás fölötti  versenygésnek s 
ha elvben a püspöki joghatóság köre eléggé megóvatottnak látszik 
is lenni, de a kiviteli és gyakorlati intézkedések ugy vannak 
szervezve és formulázva,  hogy a mellett az erdélyi püspök Is-
tentől az anyaszentegyház által ráruházott s elidegenithetlen kor-
mányhatalmát önállólag, függetlenül  éj a kánoni szabályok sze-
rint nem fogná  gyakorolhatni. 

Minthogy Nagyméltóságod leirata által tér vala részemre 
engedve saját észrevételeim megtételére, én azon nyilt kijelen-
téssel, hogy a püspöki joghatóságom megszorítására intézett és 
a róm. kath. egyház kánoni szabályaival meg nem férhető  pon-
tokra nézve ellenvéleményemet a javallatot kisérő feliratomban 
meg fogom  tenui, hogy a nagy animositással folytatott  gyűlést 
eredményre juttassam, rövid megjegyzések tétele után, szavazások 
mellőzésével, csaknem egyszerűen felolvastatni  engedtem a vá-
lasztmányi munkálatnak legtöbb §ait Csak is így kerülhetett 
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ki az erdélyi státusgylilésböl egy compromissumféle  javallat, 
mely ba felsőbb  helyen helybenhagyatnék, oly kevéssé biztosí-
taná az erdélyi egyházmegye békés kormányzatát jövendőben, 
mint az ellentétes politikai pártokból összeállított ministerinmok 
szokták biztosítani alkotmányos országban az intézkedés állan-
dóságát. 

Nemcsak ne érezhetem tehát indíttatva magamat kérni 
Nagyméltóságodat, hogy e gyűlésből kikerült javallatot, úgy 
amint létrejött, ő cs. kir. ap. Felsége legmagasabb sanctioja 
alá terjeszteni méltóztassék, sőt elodázhatatlan kötelességemnek 
érzem egész bizodalommal és tiszelettel kérni Na^yméltóságodat, 
miszerint, ha e javallatot csakugyan alkalmasnak tartaná elő-
terjesztéseinek anyagául fehasználni,  azt úgy módosítani ke-
gyeskedjék : 

1) Hogy a püspök és az egyházközségek közt létező viszonyba 
a statusgyülés, vagy a bizottmány magát be ne ékelje, azokban 
intézkedési jogot magának ne igényelhessen. Egy ily kiterjesz-
tése a státus-gyűlésnek az egyházi kormányzat belviszonyaiba a 
püspöki rendszer természetével, az egyház változbatlan tanaival 
meg nem egyeztethető. 

2) Nem lehetvén semmi alapos okot felhozni  annak bebi-
zonyítására, hogy a világi katholikusoknak nagyobb tért és be-
folyást  kelljen engedni egyházi ügyek, kegyes alapítványok és 
confessionalis  iskolák s a vallás-erkölcsi nevelés körüli intézke-
désekben, mint a papságnak, melyre az ezek feletti  őrködés bi-
vatásszerUleg van bizva, nem ismerhetem el sem jogszerűnek, sem 
méltányosnak, sem üdvösnek a státus gyűlés oly összeállítását, 
hogy kétannyi világi tag, mint egyházi férfi,  bírjon abb?n döntő 
szavazattal. Ily szerkezet mellett a papság állandóul kisebbség-
ben maradván, a gyűlés alatt nyilvánossá lett ellentétes irány-
zat mellett befolyását  nem fogná  érvényesíthetni, s mint folyto-
nosan majorizált kisebbség inkább csak azért jelennék meg ott, 
hogy a gyűlésnek egyházi szint kölcsönözzön. 

3) Fölöslegesnek tartom továbbá a gyűlés tagjainak fel-
tünőleg nagy számát. Ha a kath. egyházban eddig nem ismert, 
nem szokásos és nem tanszerü képképviselet vétetik is alapul, 
260,000 lelket számláló egyházmegyének hépviseltetésére 200 
képviselő nem látszik sem szükségesnek, sem czélszerünek. 

A gyűlés feladata  nem lévén törvényhozói, hanem rendező 
és intézkedő, ez a nagy szám csak nehezítené annak eljárását, 
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huzamosakká tenné üléseit s a tagokra nézve terhessé és költsé-
gessé a hosszabb időzéseket. S mintán a javallatban a püspöki 
kar által készített tervezetből átvett és fennen  hangoztatott 80. 
§-nak p) pontja szándékosan elmellőztetett, mely pont szóról 
szóra igy hangzik „Oly indítvány, mely az összes püspöki kar 
Ítélete szerint a róm. kath. anyaszeutegyház tanaival, törvényeivel, 
szerkezetével, elveivel, elidegenithetlen jogaival és szellemi, vagy 
tulajdonjogi érdekeivel össze nem fér,  a vita tárgyai közé nem 
vétethetik fel;  ba pedig ez még is megtörténnék, a határozat 
semmi szin alatt érvényre nem emeltethetik;0 miután továbbá 
magából a Kolozsvári tervezetből is a 33. § nak e) pontjánál, 
mely a tan és nevelési ügyről intézkedik, azon záradék, hogy a 
közgyűlés ezen intézkedéseinél a róm kath. vallás elveit szem-
előtt tartandja, szintén szándékosan elmellőztetett: méltán tartani 
lehet attól, hogy ily számos tagok között találkozni fognának  oly 
indítványozók is, kik a gyűlést tulajdonképeni czóljától káros és 
veszélyes tulkapásokra átterelnék, nem lévén az elnöknek 
módja és alkalma egy hatalmas többség ellenébe azt megaka-
dályozni. 

4) A leglényegesebb javítás a választmányi munkálaton az 
által történt, hogy a többség szavazata folytán  az 53. §. elejére 
ezen kitétel igtattatott be: „Vonatkozva az 1. § ban a püs-
pöknek fenntartott  hatósági körre, a püspökkel egyetértőleg" stb. 

Ha remélnem lehetne, hogy a többségben levő világiak a 
gyűlésben nyilvánított egyházellenes pártirányukról lomondva ezen 
szabály előtt meghajolnának, sok tekintetben elenyésznének ag-
godalmaim ; de az ellenvéleményben és a lapokban is e pont 
fölött  nyilvánított pártnézetek épen nem kecsegtetnek azon ki-
látással, hogy a többség által beigtatott biztosíték a status gyülés 
által tiszteletben tartassék, s e pont folyvást  Eris almájaként a 
viszályok anyagává válnék, s igen sajnos összeütközéseket fogna 
előidézni mindannyiszor, midőn a püspök és a veletartó papság 
a többségben lévő katholikus státus valamely intézkedését az 
egyház érdekével össze nem férőnek  fogná  találni. 

E valószínűleg többször előforduló  kellemetlen eset igen 
visszás helyzetbe hozna engemet mint főpásztort  saját hiveimmel 
s nagyon megnehezítené az Istentől iám bízott lelkek gondozását 
nemcsak, hanem elkeseredetté és tarthatatlanná tenné a gyűlés* 
ben elnöki helyzetemet. Miért is meggyőződésem szerint a 
fennérintett  biztosíték mellett is csak egy oly alakn katholikus 

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK IL 0 
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státusgyülés intézkedhetnék pUspöki elnökség alatt egyházat 
érdeklő Ügyek körül, mely önként elfogadná  és sajátjának val 
laná azon elvet, hogy a megyés püspök beléegyezése nélkül, 
vagy annak épen ellenére határozni nincs feljogosítva. 

5) Hogy a javallatban a státus-gyűlésből kirendelendő 
bizottmány helyeül Kolozsvár tűzetett ki, és hogy ez különben 
is, noha teendői az egyházi kormány körébe vágnak, mint a 
püspöktől teljesen független  testület, tőle nemcsak helyileg, 
hanem szellemi és erkölcsileg is elszakasztatott, hogy az egyház 
közvetlen befolyása  arra csak egyszóval sem biztosíttatott — ez 
nyiltan mutatja, hogy a statusgyülés a rendelkezése alatt álló 
központi bizottmány-, mint közege által a kormányhatalmat a 
hatáskörébe vont minden Ügyek fölött  magához akarja ragadni 
és a püspöktől függetlenül  Kolozsvárról gyakorolni j miszerint az 
egész separatisticus intézkedés oda látszik irányozva lenni,hogy 
az 54 §-ben a püspöknek meghagyott tárgyak felett  a Fehér-
várit székelő erdélyi püspök intézkedjék, többiben pedig a Kolozs-
várit világiakból alakítandó bizottmány kormányozza ezentúl az 
erdélyi megyét. 

Hogy az ellen, ha netalán létrejönne, hivatásom érzetében 
és meggyőződésem öntudatában, mint egyházunk egységét 
megrontó és az erdélyi megyét végzetes viszályokba sülyesztő 
intézkedés ellen tiltakoznom kellene, azt — úgy vagyok meg-
győződve Nagyméltóságod benső vallásosságáról és egyházjogtani 
ismereteiről — maga is előre látja, és hogy ne történjék, aka 
dályozni is fogja.  — 

6) A javallatban azok is jellemzők és sérelmesek, amik 
benn nem foglaltatnak,  de a miknek benn kellene lenni. Ilyen 

a) az, hogy a javallatban legtávolabbról sem vétetett tekin-
tetbe az, hogy az erdélyi megye a magyarországi rom. kath. 
egyház kormányrendszerében csak egyes tag, melyet a többitől 
elkülöniteni nem lehet. El fogna  pedig különitetni, ha jövő kor-
mányzata a magyarországi megállapodások előtt ezen javallat 
tervezete szerint átalakíttatnék, ami épen most, midőn Erdély 
politikai tekintetben Magyarországhoz reincorporáltatott, annál 
kevésbbé látszik ildomosnak, vagy épen jogosnak, mcrtn,rdély 
politikai különválása alatt is az erdélyi egyházmegye és a hoz-
zátartozó intézmények fentartották  folytonosan  a kapcsolatot és 
érintkezést az anyahonnal. Az erdélyi megye közvagyonának 
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különléte nem követeli egyszersmind a kormányzati módozatok 
megkülönböztetését is, banem legfölebb  csak azt, hogy az aki-
vánatos egyesitésig itt Erdélyben külön kezeltessék. 

b) Ő cs. kir. ap. Felsége nemcsak mint uralkodó, banem 
kiválólag mint Magyarországnak apostoli királya az országos tör-
vények szerint is a kath. egyháznak íö kegyura és az egyházi 
alapítványoknak legfőbb  védnöke. Az erdélyi megyében létező 
vallási, tanulmányi és nevelési alapok legnagyobb részben ő 
Felségének dicső elődei által adományoztattak. Innen méltányo-
san meg lehetett volna várni, bogy valamint a püspöki kar ter-
vezetében a felséges  kegyúr 10 küldöttjei által képviselteti leg-
főbb  kegyúri jogait, s az általam készített erdélyi tervezetben 
is Nagyméltóságod leirata tartalma értelmében fenn  van ö Fel-
ségének hagyva a státus-gyülésben küldöttei által legmagasabb 
kegyúri befolyását  gyakorlatba venni: úgy a gyűlés javallatában 
is ezen lényeges pont méltó tekintetbe vétessék. 

c) Nines a javallatban sem út nyitva, sem intézkedés téve 
a» iránt, hogy ha valaki a státus gyűlés határozatai által jogaiban 
magát sértve érezné, valamely felsőbb  hatóságnál azoknak védel-
mét sorvoslását kereshesse; sőt a javallatnak ismételve hangoz-
tatott szólama által, mely szerint a státus gyűlés a legfontosabb 
ügyekben „végérvényesen" határozhatna, attól úgy a püspök és 
papság, mint a hivek elzárva lennének. 

A kath. anyaszentegyháznak kormányrendszere jogható-
sági fokozatokra  lévén felosztva,  egy püspöki megyénék ily el-
szigetelt független  önállást már maga sem engedhet. 

N a g y m é l t ó s á g ú M i n i s z t e r U r ! 

Ezen hosszura terjedt előadásom ugy hiszem eléggé meg-
fejti  Nagyméltóságod előtt az okokat, melyek státus-gyttléstink 
nagy horderejű feladatának  szerencsés megoldása elé gátot 
vetettek. 

De ezeken kivül korunk uralkodó eszméi és vallás-egyházi 
nézetei is felettébb  nehezítették egy kívánatosabb eredménynek 
létrejöttét. De az erdélyi megye maga is talán Iegkevés~bbé vala 
alkalmas arra, hogy ezen — a kath. egyházra nézve rendkívül 
fontos  ügy itt intéztessék el legelőször, a midőn az egész katb. 
egyházban nem létezik még praecedens eset, mely az érdeklettek-
nek némi tájékozásul szolgálhatott volna. 

í 1 , 
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A korunkban divatozó elvek az egyházi tekintélynek és 
hatalomnak nemcsak nem kedveznek, hanem annak háttérbe 
szorítását a jeleukor elutasitbatlan kívánalmai közé sorozzák; 
innen magyarázható a katholikusoknak is azon törekvése, hogy 
a püspökök kormányzói hatalma és a papok befolyása  a lehető 
legszűkebb, vagy is az internum fórum  körébe szoritassék, az 
iskola az egyháztól elszakasztassák stb. 

Többen a státus gyűlés világi tagjai közül azon nézetben 
látszottak lenni, bogy valamint alkotmányos országokban az 
uralkodó felség  hatalmának jó részét átengedi a népnek, és az 
politikailag clkülönzött factorok  által gyakoroltatik, úgy a kath. 
egyházban is a pUspöki hatalom felosztható  más önálló testület-
re is, s nem tudnak kibékülni azon nézettel, hogy az egyház 
kormányzatához tartozó ügyekben a püspök beleegyezése szük-
séges legyen. Ezen nézetet Erdélyben az uralkodó protestantis-
mu8 egyházi szabványai a katholikusokkal is megkedveltették, 
kiket épen e miatt nehezebb vala a kath. egyházban hitezik-
kelyt képező püspöki rendszer követelményeinek beismerésére 
birni. 

Mindkettő tehát, idő és hely, nem lévén kedvező a feladat 
üdvös megoldására, egész tiszteletteljesen arra kérem Nagymél-
tóságodat, hogy azt itt Erdélyben se méltóztassék mindaddig 
végrehajtani, mig ugyanazon kérdés Magyarországban, mint hi-
szem, kedvezőbb eredménnyel meg nem oldatott. 

A kérdésnek ezen egyetemes megoldását nemcsak az er-
délyi egyházmegyének hierarchiai összeköttetése a Magyarorszá-
giakkal, hanem a tárgynak azonossága, és a státus gyűlésnek a 
jegyzőkönyv 43. pontja alatti összhangzó óhajtása is igényli. 

Ha pedig excellentiád ezen iditványomat nem tartaná el-
fogadhatónak,  kegyeskedjék fennebbi  észrevételeim tekintetéből, 
és az Excellentiád által mélytánlandó indokokból annak ujabb 
beható revisióját elrendelni, olytormán, hogy előbb egy kisér-
tekezleti körben az alapelvek előre közmegegyezéssel megálla-
pittatván minden egyes czikkek azokkal összhangzásba hozassa-
nak és következetesen az egész munkálat olyanná idomitassék 
át, miszerint az a kath. anyaszentegyház hittani és  kánonjogi 
szabályaival megegyezzen, a püspöknek elidegenithetlen jogha-
tóságát ne korlátozza, s az erdélyi egyházmegyének vagyonát 
kellően biztosítsa; mely igy átalakitva a nagyméltóságú ma-
gyar pUspöki karnak helyeslésével találkozzék s reményt nyújt* 
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son arra, hogy Pápa Ő Szentségének legszentebb helybenhagyá-
sára is méltó leend, 

Egyébaránt megkülönböztetett mély tisztelettel maradok 
N a g y r a é l t ó s á g o d n a k 

K.-Fehérvártt, 1868. Sz.-György hava 5 én 
alázatos szolgája 

Fogarasy Mihály s. k., 
erdélyi püspök. 

Az erdélyi  róm. kath.  Status-gyűlés  Károly-Fehérvárit 
1873-dik  évi május 12-én taftott  I.  ülésétuk 

jegyzökönyve*) 
Elnök: Fogarasy Mihály, erdélyi püspök. 
Jegyző: Veszely Károly. 

M e g j e l e n t e k : 
Ráduly János. Keserű Mózes. Andrásy István. Ilubátsek Ádám. 

Reinisch Lajos. Barts Ferencz. Lönhart Ferencz. Nagy Imre. Éeke Antal. 
Érán ősz. Jeremiás. Nagy Lajos. Gyöígy István. Bálint Károly. Veszely 
Károly. Möller Ede. Weber Béla. Kolosy Antal. Demeter Endre. Szlová-
csek Károly. Salamon Alajos. Ágoston Károly. Finta István. Mártonfi 
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Elek. Éltes Károly. Kovács Ferencz. Kardos Ignácz. Ninger lgnácz. Már-
kos János. Apostol Alajos. Dorgó Károly. Décsei Péter. Bodó Alajos. 
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gely. Kornéli Dénes. Kovács Elek. Avéd Istyán. Vargyasi Ferencz. Lő-
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Pekri István. Boér Kálmán. Br. Apor Károly. Simon Elek. Szereday 
Ignácz. Kedves Tamáe. Frits Albert. Volf  János. Gál János. Horváth 
Sándor. Macskásy Ferencz. Csiki József.  Gr. Bethlen Kamilló. Sándor 
Mihály. Sándor János. Placsintár Dávid. Otrobáu Nándor. Puskás Fe-
rencz. Bocskor Mihály. Donogány Jakab. Gr. Eszterházy Kálmán. Mayer 
József.  Ferenczi Miklós. Biró Pál Biasini Domokos. Dánfi  Károly. Keserű 
József.  Straubert Ödön. Pál Gyula. 

#) E statusgyülés az 1866-ban tartott gyűléssel együtt tevén le a* 
erdélyi kath. autonómia helyreállításának alapját, annak jegyzőkönyvé1 

teljes szövegében közöljük. 
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1) Elnök püspök ur ő nmlga a nagy számban megjelent 
egyházi és vilAgi tagokat szívélyesen üdvözölvén, az ülést a kö-
vetkező beszéddel megnyitja: 

Igentisztelt  Status-gyűlés  ! 
Kedves Papjaim és Szeretett Hiveim! 

Midőn erdélyi egyházmegyénk képviselő testületét ily szép 
számmal és ily díszes gyülekezetben vagyok szerencsés üdvözölni, 
nem tehetem, hogy mielőtt azon tárgyhoz szólanék, melyről 
tanácskozni szándékozunk, legforróbb  hálámat és köszönetemet 
ki ne fejezzem  önöknek azon szives készségéért, melylyel nem 
tekintve fáradságot,  költséget és más fontes  teendőket, fő  pásztori 
meghívásomra az ősrégi püspöki Szék köré ismét megjelenni 
méltóztattak. 

Ezen éber figyelem  főpásztori  szavaimra, ezen meleg érdek-
lődés anyaszentegyházunk és iskoláink ügye iránt nagyon jól 
esik lelkemnek és Isten után uj erőt ad lankadozó karjaimnak, 
hogy önök segélyével fölemelve  azokat, a jelen és jövő nemzedék 
vallás-erkölcsi nemesbülésére és művelődésére sikeresebben foly-
tathassam a már félszázados  munkát, melylyel a kegyes isteni 
gondviselés engem megbízott. 

E munka mindenkor nehéz volt; mert nagy szent Gergely 
mondása szerint ars artium régimén est animarum De többszö-
rösen megnehezedett korunkban, midőn ha nem is tekintjük 
azon eszmeáramlatot, mely zajgó hullámaival a keresztény 
kath. anyaszentegyház sziklafalai  ellen tör, nagyon számosak 
azon igények, melyek erdélyi egyházunk viszonyai között 
jelenleg mind a hitélet gyarapításában és az erkölcsök javítá-
sában, mind pedig a nevelés és oktatás fölkarolásában  teljes 
joggal támasztatnak irányunkban. Mert anyaszentegyházunk-
nak azon magasztos hivatásán kivül, hogy tagjait Isten 
kedves népévé és a mennyország örökösévé nevelje, az is fen-
séges kötelessége, hogy vallás- erkölcsi képzés és a tudományok 
előhaladásának s a kor sürgető igényeinek megfelelő  oktatás 
által egyszersmind lerakja azon szilárd alapokat, melyeken a 
valódi polgárosodás és ez által a nemzet és a haza jóllétének 
diszes temploma biztosan felemelkcdhessék. 

Voltak idők, mégpedig huzamos évszázadokra terjedők, mely-
ekben az egyházi és állami kományzás mintegy összeolvadva testvé-
ries közreműködéssel törekedett mind a belső mind pedig a külső 
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életet üdvösen szabályozni. Ez idők tiszteletreméltó hagyomá-
nyai ránk szállottak és mi azoknak örök elveit hiven megőrizve és 
követve soha meg nem szűnünk a szentelt falak  között is Fel-
séges Királyunk trónja szilárdságának és nemzetünk boldogulá-
sának, a mennyire erőnktől kitelik, eszközlői lenni. 

Azonban hazai alkotmányunk ujabb átalakulása az egyházi 
kormányzatot elszakasztotta az államitól és minket saját erőnkre 
hagyott, Ezen elválasztás következménye azonban nem az ag-
godalom jövőnk felől,  nem a teendők iránti kételkedés, hanem 
azon nemes buzgalom fölébredése  kell hogy legyen, melylyel 
dicső őseink a keresztény katholikus anyaszentegyházat hazánkban 
megalapították és a legviharosabb napokban is ftntartották  sez 
által a jobb létért küzdő és vérző nemzet számára az isteni gond 
viselés kiváló oltalmát biztosították. Szabad tér van tehát most 
engedve e buzgalom üdvös működésének s nekünk kötelessé-
günk azt elfoglalnunk  és termőfölddé  tennünk. Anyaszentegyhá-
zunk változatlan elvei és magasztos erkölcsi törvényei, idők 
folytán  megszilárdult intézményei, a századok küzdelmeiben meg-
edződött SZÍVÓS erélye és a minket teljes joggal illető, részben 
kezünkön levő, részben még a kormánynál gondozott, de hoz-
zánk és nem máshoz tartozó alapítványi vagy szerzeményi javak 
anyagi ereje kivánt segítségünkre leend ez üdvös törekvésben. 

Régibb és ujabb jogi alapunk sem hiányzik az önkormányzat 
beállítására. Az erdélyi még érvényben levő törvények, valamint 
a Lipótlcvél elismerték, valamint a más akkor bevett vallások 
nak, ugy a kath. anyaszentegyháznak is önkormányzati szabad-
ságát. Az ujabb magyar törvények midőn a teljes vallásegyenlő-
séget kimondották, akkor szent István egyházának sem akarták-
megszoritani önkormányzati jogát. Es névszerint erdélyi egyhá-
zunkat illetőleg Ő cs. 8 apóst. Királyi Felsége az 1867-ik évi 
aug. 19 én kelt legfelsőbb  elhatározásával legkegyelmesebben 
megengedni méltóztatott, hogy az erdélyi kath. status gyűlés 
az 1866 ik évi jan. 10-iki gyűlés jegyzökönyvének 4-ik pontja 
alatt megállított alapon egybehivassék és az erdélyi kormány-
széknél fönállott  Catholika Coramissio megszün tettetvén az eddig 
annak hatásköréhez tartozott ügyek az egybehívandó status-
gyülés, illetőleg az ez által s ennek kebléből választandó bizott-
mánynak befolyásával  kezeltessenek. 

Ezen jogalapokon s főleg  tekintettel ő császári s apostoli 
Királyi Felsége fenn  tiszteit legkegyelmesebb engedélyére, nem 
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késtem az erdélyi katholikus statusgyÜlést az 1868 iki február 
9-ikére egybehívni, mely ugyanazon napon tanácsbo7ásait meg 
is kezdette, némi munkálatokat készített, de legfontosabb  teen-
dőit be nem végezte s a nélkül oszlott szét, hogy kebeléből a 
katholikus bizottmányt megválasztotta volna. 

Azóta a viszonyok más alakulást nyertek, melyek autono. 
miánk beállítását még sürgősebben követelik. Az országos ka-
tholikus eongressus, melyben az erdélypüspöki megye is vá-
lasztott képviselői által részt vett,*) megtartatott s abban a szent 
István birodalmára szóló katholikus autonomiai szervezet meg 
állapitatott Az erdélyi királyi kormányszék föloszlott  s az ennek 
helyét egyideig pótló királyi biztosság is megszűnt. És most egy 
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
beállított ideiglenes bizottmány intézi a katholikus statust illető 
ügyeket a nélkül, hogy ez az összes erdélyi egyházmegye kép-
viseletének volna kifolyása  és annak megbízása jellegét viselné. 

Miért önkormányzatunk elismert jogalapjára támaszkodva 
nem tehetem, hogy ne engedjek azon több oldalról hozzám 
intézett föliratoknak,  melyek a katholikus status gyűlés egybe-
hivását sürgették a végett, hogy 1868-ban be nem végzett teen 
dőit elintézze. 

Nagy örömömre tehát ismét szerencsém lévén Kedves Papjaim 
és Szeretett Hiveim ily nagytekintetü gyülekezetéhez, midőn 
önöket egyenként és mindnyájan legszivélyesebben 'üdvözlöm, 
egyszersmind bátor vagyok néhány szóval körvonalozni a ránk 
várakozó teendőket. 

A statusgyülés szervezetének elvi kérdései részint az előbbi 
statusgy ülésen behatólag megvitatva voltak, részint pedig az or-
szágos copgressuson megoldattak, e tekintetben egyéb föladatunk 
nincs, mint kerülve az elvi kérdésekét, régibb joggyakorlatunk 
és az országos szervezet alapján erdélyi egyházmegyénk status-
gyülésének rendszeres megtartását elhatározni és ez által ön-
kormányzatunk létezését és működését valósítani. 

Továbbá minthogy már 1868 ban az lett volna egyik 
föladatunk,  hogy a statusgyülés kebeléből egy bizottságot vála-
szunk, mely a statusgyülés utasítása szerint érintkezésbe lépjék 
a magyar királyi kormánnyal és azzal megállapodásra jutva az 

*) A papság részéről Veszély Károly, a hivek részéről báró Jó-
sika Lajos, Gál János, Mikó Mihály, Ugrón Lázár valának a megyei 
képviselők a kongresszus OB. 
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akkori királyi kormányszék mellett fönállott  katholikus bizott 
ságtél átvegye a katholikus statusnak az által kezelt ügyeit és 
végezte; de ama gyűlés a nélkül oszlott szét, hogy e bizottságot 
kiküldötte volna: jelen összejövetelünk második föladata  egy 
ily bizottság megválasztása és kiküldése lenne. 

Ide járulnak még több sérelmek, melyek részint egyháza-
inkon és iskoláinkon, részint alapjainkon és egyéb tulajdonainkon 
1868 ki gyűlésünk óta történtek s melyek orvoslatáról okvetet-
lenül gondnoskodnunk kell. 

Rövid szavakban kifejezve  ezek lévén legsürgetőbb fölada-
taink, teljes főpásztori  bizalommal kérem az igen tisztelt gyűlést, 
hogy ezeket tanácskozásuk tárgyává tévén, bölcs belátásuk és 
nemes érdeklödésők szerint hozzászólani s a mit erdélyi egy-
házunkra nézve szükségesnek, üdvösnek, előnyösnek méltóztat-
nak látni, azt megállapítani és meghatározni kegyeskedjenek. 

Legforróbb  óhajom és imám, hogy a kegyes Ur Isten 
adja meg mindnyájunknak azon szent kegyelmet, melynek se-
gélyével a valót és igazat megismerve, annak utmutatása szerint 
tanácskozzunk, kölcsönös szeretet kisérje szavainkat, neines Ugy-
buzgalom hevitse kebleinket, egyetértés és összetartás tegyen 
erősekké bennünket, s fáradalmainkat  koszorúzza az egek ke-
gyes áldása! 

Ekkor remélhetjük, hogy anyaszentegyházunk önállósága 
valósítva lesz, és mi arra, a mi jó, üdvös és önvédelmünkre szük-
séges, saját egyházunk törvényeinek utmutatása szerint szabadon 
rendelkezhetvén, működésűnk gyümölcsözőbbé válik. Ekkor száz 
ezerek tömörült akarata s tekintélye támogatni, sőt épiteni fogja 
templomaink düledező falait,  gyarapitandja szeretett hiveink 
gyermekeinek nevelő intézeteit, újból biztositandja árváink zak-
latott menhelyét, védelmezni fogja  szegényeink, s betegeink 
ápoldáit. Ekkor összetartó működésűnk a keresztény civilisatió-
nak és magyar hazánknak számára derék honfiakkal  és bonle 
ányokkal teendi termékennyé a földet,  melyen buzgó ősök nyo-
mai most is láthatók, s minket méltókká a nagynevű elődökre, 
kik Erdélyben a kath. sz. vallást a legborongósabb viszonyok 
között is nagy áldozatokkal, és heves küzdelmekkel fenntartották, 
és nekünk áthagyományozták. 

ükkor büszkén fogja  kiki közülünk bevallanni, hogy neve keresz-
tény s vezetékneve romai katholikus, miként atyáink ezen országban 
huzamos századokon keresztül hangoztatni dicsőségnek tartották. 
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E lelkesítő reményekkel keblemben az erdélyi katholikus 
statüsgyülést Istennek nagyobb dicsőségére, anyaszentegyházunk 
épülésére, az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevében ezen-
nel újból megnyitom. 

2.) B. Józsika Lajos világi elnök ö nmlga a7 egész gyűlés 
nevében ezen megnyitó beszédre válaszolván, püspök urnák a 
statusgyülés összehívásáért köszönetet mond. 

3.) Felhozatván, hogy a status gyűlés világi jegyzőjének 
elhaltával egy uj jegyző választásának szükségessége merült fel, 
elnök püspök ur ő nmlga Groisz Nándor az előbbi két status-
gyülés körül kifejtett  ügybuzgó és lelkes működése emlékét a 
jegyzőkönyvhen föntartani  óhajtván, a gyűlés résztvevő általános 
helyeslés közt az indítványt elfogadja  és Simon Elek urat fel-
kiáltással egyhangúlag világi jegyzőnek megválasztja. 

4.) B. Józsika Lajos saját és az egész kath. Commissio 
nevében lemondását bejelentvén, előadja az általa kiosztott szer-
vezeti javaslat keletkezését és azt a tárgyalás alapjául fölvé-
tetni indítványozza, mire Mikó Mihály a következő határozat 
javaslatját: 

„Minekutánna az összes magyarországi katholikus Statusnak 
Pesten 1871 ben tartott Congressus.i által kidolgozott önkor-
mányzati szervezet életbe léptetése a magyarországi összes hivek 
ehez kapcsolt reményeinek és legméltóbb várakozásának meg-
hiúsulásával mai napig elbalasztatott, — és minckutáuna az er-
délyi püspök megyei kathol. Status ez elhalasztásnak ugy tör-
vényes önkormányzatára, mint vagyona kezelésére kártékonyul 
ható sajnós következéseit máris érezni kénytelenitve van mai 
napon az 1868-ikbéli gyűlést folytatólag  tartott közgyűlésében 
azon határozat hozatalra érezte magát felliiva,  miszerént kéressék 
meg a főmlgu  m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur, hogy 
az ország összes katholikusai várakozásának megfelelőleg  a kath. 
önkormányzat életbe léptetését minél előbb eszközölni méltóz-
tassék, — egyszersmind határozatilag kinyilatkoztatja, hogy a 
midőn az érdekelt önkormányzat életbe fog  lépni annak szerve-
zete pontjaihoz, mint. a magyarországi összes kath. Status kiegé-
szítő tagja hiven ragaszkodni, ugy a Királyhágón tuli kath. test-
vérekkel! kapocs, mint az országos Unióból kifolyó  kötelmének 
fogja  ismerni, addig azonban és azon esetre, ha az érdekelt ön-
kormányzat életbe léptetésének bármily körülménynél fogva  el-
maradni vagy tovább is elhalasztatni kellene, maga részéről az 
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erdélyi püspökmegyei kath. Status törvényeken alapuló s százados 
gyakorlat által is biztosított önkormányzati jogáról le nem mond, 
— sőt ahoz szilárdul ragaszkodik. 

Ezen nyilatkozat előre bocsátása mellett az erdélyi püspök 
megyei katholikus Status közgyűlését annak esetleg ujabb szer-
vezéséig is a főmltgu  m. k. cultusminiszternek 1867 sept. 12-én 
806 számok alatti leirata értelmében ő Felsége által is elismert 
1866-ki jogalapon éveuként meg" fogja  tartani, jelenleg pedig 
az épen most emiitett leiratban világos szavakban foglalt  leg-
marassabb utasítás értelmében az igazgató tanácsot megválasztja 
s azt az erdélyi pllspökmegyei kath. Statusnak eddig a már 
megszüntetett királyi főkormányszék  kath. tagjaiból álló katb. 
Comisszio által gondozott javai kezelésével megbízza, az erdélyi 
pllspökmegyei kath. Status azon meggyőződés által vezéreltetik, 
hogy a midőn az erdélyi pUspöki megyének törvény által biz-
tosított eme létező jogait maga kebelében ekép gyakorolja, annak 
az összes magyarországi katholikusokkal közössé tételét, illetőleg 
a magyarországi kath. autonomia életbe léptetését nem csak 
nem gátolja, sőt azt épen hathatósan elősegíti," 

Simon Elek aa pedig következő pótinditványát: 
„Tekintve, hogy az erdélyi róm. kath pUspöki megyének 

önkormányzati joga országos sarkalatos törvéuyek által van biz-
tosítva, s ezen jogát nem csak a magyarhonnali teljes egyesü-
lésről szóló 1868-diki 43 törvényezikk, 43. §. hanem ő cs. és 
apostoli kir. Felségének az 1867 ik évi aug. 19-én kelt legfel-
sőbb elhatározása is elismeri: s tekintve, hogy az 1866-ik évi 
január 10-én Kolozsvártt. tartott országos róm. kath. status gyUlés 
határozatai 3-ik pontja alatt a status gyUlés tagjait, osztályzatát 
megállapítja ugyan.de azon egybealkotás a fejlődési  viszonyokhoz 
s azon elfogadott  elvhez idomítandó, hogy az egyházmegyei 
gyUlés világi tagjainak száma mindenkor két annyi legyen, mint 
a papi tagok száma: s tekintve végre, hogy a status gyUlés 
egybe hívásának és az Ügyek tárgyalásának rendje az 1866»iki 
st.UusgyUlés által meg nem állapíttatott, hanem egy későbbi gyű-
lésnek tartatott fenn  annak megállapítása, az indítványt azzal indit 
ványozza megpótoltatni: 

Mondja ki a status, bogy az erdélyi pUspök megyei köz-
gyűlés az erdélyi megyés pUspök által minden évben egybe 
hivassék. 

Továbbá kttldjön ki a közgyűlés a maga kebeléből egy 
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öt taga bizottságot, mely a hónapi napra javaslatot dolgozzon s 
teijeszszen a közgyűlés elé nem csak azon módozatokról, melyek 
szerint a most megválasztandó igazgató tanács által az ügyek 
kezelése, s a status ügyeinek vezetése intézendő lesz — hanem 
egyúttal ezen bizottság terjeszszen be egy javaslatot arról is, 
hogy ezntán a status-gyülés képviselete a választó kerületek 
megalakításával, és tekintettel az egyházi s világi rend szám 
arányára miként hivassék egybe s a közgyűlés a maga teendőit 
minő ügyrenddel végezze," 

indokolván, az e fölött  folytatott  vita után a gyűlés, mi-
előtt főfeladatának  megoldásához, t. i. a nmgu vallás és közok-
tatási miniszter ur 1867-ki szept. 12-én 806 sz. alatt kelt magas 
leiratának értelmében a bizottságnak megválasztásáhóz fogna 
azon módozatnak, mely szerint e bizottság vagyis igazgató ta-
nács a kath. ügyeket kezelni hivatva lesz megállapítására és az 
indítványok fölötti  véleményadásra egy hattagú bizottságot küld 
ki, melynek világi tagjaiul: gr. Eszterházi Kálmán, Mikó Mi-
hály, Ugrón Lázár és Simon Elek, egyházi tagjaiul: Keserű 
Mózes és Veszély Károly felkiáltással  megválasztatnak. 

5) Az elnök megnyitó beszédjében fölemiitett  sérelmek 
egybeszedésére, megvizsgálására és a/ok orvoslásának módozata 
fölötti  vélemények beadására egy más bizottság megválasztását 
indítványozza, mely inditvánv közhelycsléssel elfogadtatván  a 
bizottság kiküldetik, világi tagjaiul: Béldi Gergely, Tolnay Gá-
bor, Puskás Ferencz, Frits Albert, egyházi tagjaiul: Lönhárt 
Ferencz és Kolozsi Antal közfelkiáltás  utján megválasztatnak. 

6) Ezek után az elnök püspök ur ő nmlga az ülést bere-
kesztvén, a legközelebbi ülést május 13 án d. e. 9 órára tűzi ki. 

Az 1873 ki május hó 13 án tartott II. ülésnek 

jegyzőkönyve. 
Ülnök: F o g a r a s y Mihá ly , erdélyi püspök. 
Jegyzők: V e s z e l y K á r o l y , S imon Elek . 

7) Elnök püspök ur ő nmlga az ülést megnyitván, felol-
vastatik a mult ülés jegyzőkönyve, mely hitelesíttetett. 

8) Tárgyalás alá vétetvén a mult ülésben az igazgatótanács 
választása és az annak adandó utasítás iránt készítendő javas-
latra, valamint az indítványok fölötti  véleményadásra kiküldött 
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hattagú bizottságnak jelentése, annak alapján az ülés Mikó Mihály 
határozati javaslatát egyhangúlag elfogadja,  az igazgató tanács 
megválasztását elhatározza és a számára adandó utasításnak a 
bizottság által tervezett javaslatát a tanácskozás alapjául általá-
nosságban elfogadván,  azt a részletes tanácskozás folytán  a 
következőkben állapítja meg: 

/.  Fejezet. 
1. §. Az erdélyi egyházmegyei igazgató tanácsot a megyés 

püspök, illetőleg a káptalani helynök és az egyházmegyei gyUlés 
által saját tagjai közül választott 8 egyházi — kik közül legalább 
egy káptalani — s 16 világi egyén képezi. 

Ezenkívül tagjai az igazgató tanáesnak, a világi elnök, az 
előadó és titkár, a tiszteletbeli előadó és tilkár, a többi tiszt-
viselők. u. ra. pénztárnok, ellenőr, számvevő, jogtanácsos, az 
igazgató tanács rendeletéből kötelesek ugyan a tanácsülésben 
megjelenni, de csak tauácskozási szavazattal biruak. 

2. §. Az igazgató tanácsosokat az egyházmegyei gyűlés 
saját kebeléből három évre választja. Ezen igazgató tanáesnak 
egyharmada — a megválasztás rendje szerint — évenként kilép, 
de újra megválasztható. A kilépés sorrendje fölött  az első két 
évben sorshúzás határoz. 

3. §. Az igazgató tauács székhelye ez idő szerint Kolozs-
vár. A tanácsosok fizetést  vagy napdijt nem élvezuek. 

4. §. A közgyűlés választja a világi elnököt, az előadót 
és a titkárt, a két utóbbit élethossziglani tartamra, valamint meg-
választja a tiszteletbeli előadót és titkárt három évre. 

5. §. A világi elnök a pUspök akadályoztatása esetében 
elnöke az igazgató tanácsnak, vezeti á tanácskozást, felügyel  az 
ügyek elintézésére, fegyelmi  jogot gyakorol a segéd- és szolga-
személyzet felett,  s egyátaljában a kormányzás élén áll. Ha a 
világi elnök is akadályozva lenne, e tisztet a legidősebb tanács-
tag teljesiti. 

6. §. AZ igazgató tauács hatásköre a személyi kinevezési 
ügyekben, a köznevelés terén, a kath. egyházi s iskolai javak 
és alapítványok tekintetében, s átalán fogva  az erdélyi 
püspökmegyei kath. egyház világi vonatkozású összes ügyei-
ben a közgyűlés megbízásából és ellenőrzése alatt kiterjed 
mindazokra, mik a szoros érielemben vett bittani, egyházkor-
mányzási, liturgiái, s egyházfegyelmi  dolgok körén kivül, az 
egyházi 8 világi hiveket közösen érdeklik. 
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7. §. Az iga/gató tanács ezen utasítás értelmében végre-
hajtja a közgyltlés határozatait, elintézi az iskola és nevelési 
ügyeket, s általában intézkedik mindazon ügyekre nézve, melyek 
az erdélyi egyházmegyei r. kath. status önkormányzatára vo-
natkoznak. 

8. §. Jelesen az igazgató tanács: 
a) megválasztja és beállítja a közgyűlés választása alá nem 

tartozó tisztviselőket, a segéd- éj szolgaszemélyzetet, s ezek fi-
zetését megállapítja; 

b) gyakorolja a tanulmányi és vallásalapot megillető kegy-
úri jognál fogva  az azokból teljesen javadalmazott egyházakban 
a lelkész-felajánlási  jogot; 

c) az alapítványokat és ösztöndijakat adományozza vagy 
visszavonja, e részben azonban az alapítók szándéka és rende-
lete szerint köteles eljárni; 

d) az iskola és nevelésügy állásáról magának hivatalos 
tudomást szerez, és felügyel  arra, hogy az e czélnak, a haladás 
kivánalmáuak megfelelőleg  kezeltessék, és a közgyűlés erre 
vonatkozó határozmányai pontosan teljesíttessenek ; megszünteti 
az e részben netán tapasztalt hiányokat, visszaéléseket vagy 
hanyagságokat ; 

e) az alapokból tenni kellető fizetéseket  utalványozza, e 
részben azonban a közgyűlés által megállapított költségvetésen 
tul nem mehet, de ha mégis rendkívüli, előre nem látott esetek 
oly kiadások megtételét szükségelnék, melyeket az alapra vagy 
a status közérdekére különben háruló kár miatt halasztani n^m 
lehet, ez esetekben — a mennyiben áthelyezés által sem volna 
a szükséglet fedezhető  — a költségvetés határán tul is saját 
felelősségére  utalványozhat ugyan, de köteles ezen eljárását a 
a legközelebbi közgyűlésen igazolni; 

f)  felügyel  az egyházmegyei kath. status javaira és az 
ezek érvényisitésére, megőrzésére vagy megvédésére szüks^es 
intézkedéseket megteszi, képviseli peres és peren kívüli esetekben 
minden hazai hatóságok és bíróságok előtt az erdélyi püspök 
megyei kath. statust ugy cselekvő, mint szenvedő ügyekben. 

g) az ingó és ingatlan vagyon állásáról magának idősza 
konként jelentést tétet, s annak fentartásáról  és gyarapításáról 
gondoskodik. Az ingatlan javakat, és haszonvételi jogokat vál-
lalkozóknak leendő bérbeadás végett kihirdeti, árverezteti, a 
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biztosítékot beveszi, s egyáitaljaban szerződik ugy s azon módon, 
a hogy az alapra nézve hasznosabbnak tartja. 

9 §. Az egybázmegyébeni közoktatás állapotáról évenként 
kimerítő jelentést tcszen az egyházmegyei gyUlés elé, s az e 
téren szükségesnek mutatkozó javításokat mind a tanrendszerre 
mind a tanodákra nézve indítványozza. 

10. §. Az egyházmegyei gyűlés intézkedése alatt álló köz 
nevelési intézetekbe tanárokat nevez. Kivétetnek e tekintetben 
a szervezetcs rendek tanitó intézetei, továbbá, a hitoktatói és 
és hitelemzői állomások is, melyekre a kinevezési jog az ala-
pitvány-levelek által szabályozva van. Ily tanárok is azonban 
tanképességüket igazolni tartoznak. 

11. §. Az egyházközségi tanácsok által választott tanítókat 
az esperesi tanács jelentése folytáu,  — ha ellenök semmi ki 
fogás  fenn  nem forog,  va^y a felmerült  kifogást  alaptalannak 
illetőleg elégtelennek találja, — megerősíti, s részökre az al-
kalmazási okmányt kiszolgáltatja; — a menuyibenmegerősítést 
nem adhat, uj választást rendel. 

12. §. Nyilván tartja a közgyűlés illetőleg az igazgató 
tanács által megállapított tanári és tanítói fizetéseket.  Ezeknek 
pontos kiszolgáltatására felügyel.  Mulasztások esetében intézke-
dőleg közbelép. 

A mennyiben e megállapított tanári és tanítói fizetésekre 
nézve az egyházmegye viszonyaihoz képest eltérések kívántat-
nának, ez iránt a szükséges felterjesztés  eszközlése végett az 
egyházmegyei gyűlésnek jelentést tesz. 

13. §. Az egyházmegyei gyűlés rendelkezése alatt álló 
pénztár felelősség  alatti kezeléséről gondoskodik; az évi költ-
ségvetés tervezetét kellő időben elkészíti, abban a költségi szük-
ségletek egyes rovatai szerént állítatnak meg az általán összegek: 

a) a személyzeti rendszeres fizetésekre; 
b) kezelési folyó  költségekre; 
c) az alap természete és rendeltetése szerint, lelkészek} 

növeldék, vagy iskolák szügségleteire; 
d) szükséges építkezésekre és beruházásokra. 
14. §. Az egyházmegyei gyűlés intézkedése s ellenőrsége 

alatt álló vagyonok s alapítványok kezeléséről vezetett szám-
adásokat az illető kezelőktől évenkint bekivánja, megvizsgál-
tatja s netán szükséges észrevételei kíséretében azon egyház-
megyei gyUlés elé terjeszti, melyet a megyés püspök minden 
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évben az 1866 dik évben megállapított alapon azon számarány 
ban hív egybe, hogy a világi tagoknak száma mindenkor két 
annyi legyen, mint az egyházi tagok száina. 

15. §. Ai egyházközségi vagyon és jövedelmeknek az il-
lető egyházközségi tanácsok által leendő helyes kezelését ellen 
Őrzi. 

16. §. Az üresedésbe jött püspöki javadalom leltár mellet-
ti átvételnél s átadásánál, valamint az üresedésben levő püs 
pöki szék ily javadalmai jövedelmeinek kezelésénél a káptalan 
hozzájárulásával teljesiti mindazt, mi hasznosnak, szükségesnek 
mutatkozik. A birtok álladék és leltár épségben tartása fölötti 
folytonos  és közvetlen őrködés az egyházmegyei tanácsot illetvén. 

17. §. Felügyel, hogy a kegyurak kötelességei pontosan 
teljesíttessenek. 

18. §. Az egyházmegyei tanács, mint felülvizsgálati  ható-
ság határoz mindazon panaszok és folyamodások  felett,  melyek 
az esperesi tanácsok végzései s intézkedései ellen nyújtatnak be. 

19. §. Szükség esetében rendkívüli egyházmegyei gyűlés 
összehívását eszközli. 

20. §. Az egyházmegyei tanács tagjai mindazon határozat-
ért, melyhez szavazataikkal járultak, egyenként felelősek.  A 
tanácsülés jegyzőkönyvében tehát, midőn véleménykülönbségek 
forognak  fenn,  az egyes szavazatok mindenkor névszerint kite-
endők. Érvényes határozat hozatalra rendesen az elnökkel együtt 
öt tag, vagyont illető, és más fontosahb  ügyekben az elnökön 

kivül hat tag jelenléte kívántatik. 
21. §. Minden tisztviselő számára az igazgató tanács rész-

letes utasítást fog  adni, valamint maga ügyrendjét is elkészíti 
t mindezeket utólagoson a közgyűlés elé terjeszti. 

II.  Fejezet. 
Á t m e n e t i i n t é z k e d é s e k . 

22. § Az igazgató tanács müköködését megválasztása után 
azonnal megkezdi, s a megszüntetett kath. bizottság teendőit 
átveszi. 

23. §. Feladata leend az igazgató tanácsnak, az előleges 
lépéseket és netán szükséges előmunkálatokat megtenni, arra 
nézve, hogy a kath. vallási, tanulmányi, ösztöndíj s egyébb ala-
pok és alapítványok, melyek jelenleg állam kormányzati köze-
gek által kezeltetnek, a statusgyülés jelen határozata és uta-
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sitása folytán  az igazgató tanácsnak átadassanak, azok pontos 
számbavétel után leltárba foglaltassanak  s az igazgató tanács 
kezelése alá vétessenek. 

24. §. Gondoskodik az igazgató tanács arról is, hogy az 
erdélyi róm. kath. egyházmegyét, illetőleg ennek alapjait, iskoláit 
tárgyaló levéltára a volt erdélyi országos kormányzat levéltárá-
val a mult század óta egybe lévén elegyítve, az egyházmegyét 
illető levéltár elkülönítessék s az igazgató tanácsnak rendelke-
zése alá adassék, s azon levéltár az igazgató tanács székhelyén 
Kolozsvártt, a végre az egyházmegye valamely középületébe 
elhelyeztessék, gondoztassék. 

25. §. Ezen eljárásairól az igazgató tanács az egyházme-
gyei közgyűlésnek jelentést tesz, és szükség esetében rendkívüli 
közgyűlésnek egybehivását indítványozza, 

9) Br. Apor Károly indítványozván: noha én azt óhajtot-
tam volna, bogy a mostani kedvező alkalom a szervezés meg-
állítására is felhasználtassák,  és az erdélyi statusgyülés már a 
jövő alkalommal e szervezet szerint hivassék egybe, nem oszt-
ván azon aggodalmakat, melyek itt egy szervezet kivitelére nézve 
felhozattak,  de még is tekintetbe véve azt, bogy a már egy-
hangúlag elfogadott  határozat szerént az erdélyi pUspök megyei 
kath. status azon esetre, ha a magyarországi összes katholikusok 
autonomiája életbe nem léptetnék, törvény által biztosított ön-
kormányzatát gyakorolni kivánja és tekintetbe véve azt, hogy 
az 1866-ki alapon egybe hívható közgyűlés, alkotó tagjainak 
és ügyrendének tekintetéből kijavítást, tökéletesítést igényel: 
— a közgyűlés bízza meg az igazgató választmányt, hogy e 
tekintetben egy szervezeti javaslatot készítsen, melyet a nem 
remélt, de előfordulható  emiitett esetben a közgyűlés megvizs-
gálás alá vegyen ; 

az indítvány elfogadtatik. 
10) Indítvány tétetvén, hogy az igazgató tanács megvá-

lasztásánál a szavazás eszközlésére egy bizottság küldessék ki; 
az indítvány elfogadtatott,  és annak tagjaiul Macskásy 

Ferencz, gr. Bethlen Kámilló, Donogányi Jakab, Otrobán Nándor 
György István és Beke Antal jelöltettek ki. 

11) Inditványoztatván, hogy Br. Józsika Lajos ő nmlga a 
kath. ügyek körül szerzett érdemeinek tekintetéből, közfelkiál. 
tással az igazgató tanács világi elnökeül választassék meg; 

az indítvány elfogadtatott^és  Br. Józsika Lajos hosszan* 
EGYHÁZTÖBTÉKELMI ADATOK IL 7 
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tartó éljen kiáltások között az igazgató tanács világi elnökének 
megválasztatott, mire ö nmlga nehogy ezen actusból jövőre prae-
cedens láttassék származni, azt nyilvánítja, hogy igen megtisztel-
ve érzi magát ezen megválasztás által, mindazonáltal nem véli 
helyeselhetőnek, hogy ily nagy jelentőségű hivatal, minő az 
igazgató tanács világi elnöke, felkiáltás  utján töltessék he; to-
vábbá őszintén bevalja, bo^y nem érzi magát képesnek arra, 
hogy ezen hivatalnak ugy meg tudjon felelni,  mint annak egy 
fiatal  kor és ép egészség ereje megfelelhet.  De látván más rész-
ről azt is, hogy e hivatal betöltése a t. gyülekezetnek jelenben 
gondot adhat, midőn oly erők nem jelentkeznek, melyek ezen 
terhet felvállalnák  és látván, hogy e t. gyülekezet annak te-
kintetéből, hogy ezen hivatal folytatását  illetőleg némi tapasz-
talást szerzett volna, bizalommal viseltetik személye iránt, ezen 
megtisztiszteltetést elfogadja.  De ez alkalommal két kérést ter-
jeszt a gyűlés eleibe, az első az, hogy a t. statusgyülés ne ve-
gye neki rosz neven, ha az igazgató tanács legközelebbi gyűlé-
seiben részt nem vehet, mivel egészségi állapotja megkívánja, 
hogy ennek helyreállítását külföldi  fürdőkön  keresse; a máso-
dik az, bogy korát, gyengélkedő egészségét,^családja fentartá-
sa körüli gondoskodása terheit, valamint azt is tekintetbe 
véve, hogy már nembir többé azon képességgel, melyet —vala-
hányszor feszólittatott  a haza és közügyek szolgálatára szen-
telt, ezen tehertől nem sokára mentse fői  és bizza olyanra, a 
ki jobb és állandóbb erővel képes azt viselni. 

Erre az ülés felfüggesztetvén,  folytatása  a választás meg-
ejtése utánra halasztatott. 

12) Az erdélyi r. kath. püspöki megye sérelmeinek tár-
gyalására és a. tapasztaltakból kifolyólag  teendő lépések kije-
lölésre kiküldött 6 tagu bizottmány beadván munkálatát, elő' 
adja; miszerint a nmlgu magyar kir. vallás- és közoktatási mi 
nÍ8teriumnak 1868. szept. 23-áról 16176 szára alatt Kelt rende-
letével a károly-febérvári  káptalan javadalmazása, mely a) a 
négy felső  kanonoki stallumra nézve a 6 ik Károly által 1715 
dec. 11 én és 1716. october 11-én a kincstári szász dézmából 
készpénzben reluálva, — b) az 5 és 6-ik stallumra nézve a 
Mártonfy  György erdélyi püspök által 1722-ik évben a kamarai 
pénztárba 5% ra a száz dézmának biztosítékul való lekötése mel-
lett mindig fölvehető  kölcsön gyanánt betett 2700 darab arany-
ban (11475 frt.  értékben) és ennek több éven át 12000 forintr* 
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emelkedett kamataiban, végre c) a b. e. Maria Therésia által 
1774. sept. 23 án mind ezen hat, mind pedig a báró Stoyka 
Zsigmond és Br. Bajthai Antal pUspök által dotált 7-ik és 8-ik 
kanonoki stallum javadalmazásának emelésére a kincstári pénz-
tárból adományozott évi 1600 frt.  összegben állapitatott meg, 
és a nevezett pénztárból szakadat'anul folyt:  1868 jan. 1 tói 
kezdve az erdélyi r. katb. vallás alapra rovatott, holott ennek 
czélja a szegény plébánosok segélyezése, templomok, papi lakok 
épitése és főntartása.  Ezen terheltetés folytán  a valláslap éven-
kint 5985 frt.  összeggel s 1868 tói kezdve 1873 ig mintegy 
33000 frttal  megkárosittatott; és azt véleményezvén, bogy: azon 
tárgyalások folytán,  melyek eddig a nmlgu pUspök nr az id. 
rom. kath. bizottmány és a nmlgu vallás és közoktatási mi-
nisterium közt történtek, — kérettessék megy a r. kath. status 
által a fmgu  ministerium, miszerint a vallás alapot, mennyiben 
az az eddigi megterheltetés által kárt szenvedett, teljesen kár-
talanítani, a káptalani tagok dotátiojának megfelelő  tőkét a 
káptalan által is elfogadott  úrbéri kötvényekben kiszolgáltatni, 
s kamatainak pontos, minden levonás nélküli kifizetését  biztosí-
tani kegyeskedjék; 

a gyUlés a bizottság véleményét elfogadja  és az ennek 
értelmében a magas vallás- és közoktatási miuiszteriumhoz való 
fölterjesztést  elhatározza. 

13) A sérelmek tárgyalására kiküldött bizottság előadja 
továbbá, hogy a magas m. kir. kormány a szebeni árvaháztól, 
melyet b. e. Maria Theresia 1770 ik év mártius 25-én kelt 
alapitványi levelével N.-Szebenben szegény árvák folsegélésére 
— római kathol. árvaházat „Orphanotrophium Regium Theresi-
anum Catholicum Cibiniense" — alapított, czélul kitűzvén sze-
gény árváknak a r. kath. vallásbani neveltetését és az [akkori 
nézetek szerint legszükségesebbeknek tartott tantárgyakbani 
kiképeztetését. Ezen intézetnek javadalmázása az alapitványi 
levél 3 ik pontjában részletezve ^an u. mint : 

1) a szász kincstári tizedjövedelemből évenkint: készpénz-
ben 2000 frt.,  terme8ztményekben pedig 2500 köböl gabona; 

2) azon nem katholikus alattvalóknak házassági felment-
vényei után bejövő illetékek, melyeket a honi polgári törvények 
által tiltott izekben királyi felmentvényekkel  kötnek; 

3) a Nagy Szebenben állítandó lotto játék bizonyos hatá-
rozott jövednime \ 

n 
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4) az Oláhországból behozott borok vámjövedelme, évi 
1000 írt ; 

5) Novákovics Dénes püspök hagyományából azon pénz 
összeg, mely a kincstárba lett volna fizetendő; 

6) az Ettinger-féle  alapítvány, melyet a kath. vallású Ettin-
ger hadügyi korlátnok végrendeletileg katholikus árvák javára 
hagyott, mi akkor kamatjaival együtt 10,604 frt.  tett: 

7) Gróf  Batthyáni József  erdélyi püspök alapítványa 
20,000 frtban  árvák számára, kiknek nevelésére Kolozsvártt 
egy intézet vala nyitva, de a Teréz-árvaházi alapitváuy létre 
jöttekor, az alapitó beleegyezésével ezen alappal egyesitetett. 

Az 1873-ik évre készített árvaházi költségvetésben ezen 
árvaház vagyonának azon része, melye kormányilag kezeltetik 
következőleg áll: 

Az I-ső melléklet szerint gyümölcsöző: 
a) államkötvényekben 

o. é. 51,840 frt.  — kr. 2,177 frt.  28 kr.) 
b) fóldteher-  \ 

mentesítési kötv. (* 
o. é. 231,940 frt.  — kr. 11,324 frt.  47 k J 5 

c) magánkötvényekben g 
19,225 frt  40y2 kr. 1,139 frt.  24 kr.>^ 

összesen 303,005 frt.  401/, kr. 14,640 frt.  99 kr.( 
A H-ik melléklet szerint vannak: 
„ J á r u l é k o k , " „ á l l a m s e g é l y " czim alatt 
1. a kir. fiscus  szászföldi  tizedjövedel-

méből kész pénzben . , . . 2,100 frt. 
2. ugyanazon dézmából 2,500 köböl buza 

váltsága fejében  2 f.  10 krjával . . . . 5,250 frt. 
3. ugyanazon dézmából továbbbi 2000 

köböl buza váltsága fejében  4 frt.  71 krral 9,420 frt. 
4. házassági dijak czimén 840 frt. 
5. A sorsjátékból . . 840 frt. 
6. A tartományi alap helyett . . . 4,200 frt. 
Összesen . . . 22,650 frt. 
Mindezen jövedelmi források,  azok is, melyek hibásan 

„államsegély" név alatt előfordulnak,  a terézárvaház valóságos 
törvényes tulajdonát képezik, melyet egy század óta soha senki 
sem vett kétségbe névszerint azon államsegély név alatt a költ-
ségvetésben előforduló  22,650 frt.  épen az alapítványnak magva, 
fő  és lényeges része, mi miatt maga az intézet Teréz árvaház 
Ijfevet  vett fel. 
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Maga a királynő ezen árvaház megalapítását 1770-ben 
végre hajtván, azt nagyszebeni kir. kath. Terézárvaháznak ne-
veztetté és fenntartására  a szászföldi  fiskális  dézraák jövedel-
méből évenkint 2000 frtot  és 2500 köböl búzát adatott, kikötvén, 
hogy ezen illeték minden évben, még akkor is, ha eme jöve-
delmekben a mostanin felül  felesleg  nem maradna, sőt még 
azon esetben is, ha az emiitett dézmáknak kincstári okok miatt 
valaha haszonbérbe adatása megtörténnék, szakadatlanul és 
megcsökkentés nélkül kiadassék. (Ut praestatio haec quolibet 
anno, si etiam in iisdem proventibus, ultra id, quod nunc im-
portant, supernatantia non emergeret, imo etiam in casu, ubi 
pracattactas decimas ex rationibus aerarii nostri aliquando in 
arendam per fiscum  dari contingeret, ininterrupte et sine dimi-
nutione continuctur.) 

Nyilvánosan mondja a fejedelmi  alapitó levél előszava: 
akarjuk, hogy ezen alapítványunk a mi kedves Erdélyünk ja-
vára és díszére minden jövendő időkben, örökösön érvényben 
maradjon (Volumus — hanc nostram fundationem  in charae 
nostrae Transsylvaniae bonum et ornamentum perpetuis futuris 
teraporibus in omne aevum valere.) 

A dicső alapitó királynő az 1770 ben tett Teréz-árvaházi 
alapítványt 1776-ban sept. 6-án 1372 udv. szám alatt kelt ira-
tában megerősítvén, a kétezer ötszáz köböl buza árát 5000 forint 
készpénzül fizetendő  öszszegben megalapította, (mi az 1770-ben 
alapitványozott 2000 frt.  készpénzhez csatoltatván, adta azon 7000 
pfrt.  vagy 7350 frt.  o. é., mely az 1873. évi költségvetésben az 
1. és 2. pont alatt előfordul;)  és más két ezer köböl búzát 
évenkint az árvaháznak fenntartására  rendelt, mit ez intézet 
1783-ig természetben vett ki. 

Ekkor a kir. dézmák haszonbérbe adatván, eme 2000 köböl 
buza helyett a kincstár az 1783. évi aug. 19 én 600/364 főkor-
mányszéki sz. a. közlöít udvari határozvány értelmében, évenkint 
4000 frt.  fizetett  1806 ig, innen pedig — 1848-ig az 
árvaház ezen bnzát újból természetben vette ki, s ha 
némelykor ezen összeg kiadható nem volt, annak árát a 
kir. kincstár piaczi közép árban kifizette.  Ezen időben a dézma 
megszűnvén, az árva intézet azon 2000 köböl búzát egy ideig 
sem pénzben sem termesztményben nem vehette ki, mig a kir. 
főkormányszék  azon felterjesztésére,  hogy Maria Terézia 1776-
ban kelt oklevelével, nem valamely helység dézmáját ajándé-
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kosta az árvaháznak, hanem a kincstári dézmák jövedelméből 
tett az árvaház részére állandó alapítványt, a mi azóta vagy 
termesztményben vagy piaczi közép árban 1848-ig fizettetett,  s az 
árvaháznak kincstári alapitvanyi jogon ezntán is fizetendő  lenne: 
Ö császári apostoli kir. felsége  1863 ban nov. 10-én kelt ki-
rályi rendeletével határozta, hogy az árvaház a múltra nézve 
átlag vett készpénzben elégíttessék ki, s jövendőre pedig eme 
2000 köböl búzának nagyszebeni piaczi közép árát a kincstárból 
évenkint vehesse fel.  S ezen összeg az 1873. évi árvaház költ-
ségvetésben a II. melléklet 3-ik pontja alatt 9420 frtban  előfordul. 

Továbbá ugyan Mária Terézia 1776. évi aug. 16-án 1131. 
udvari szám alatt kelt határozványával a tartományi pénztárból 
az árvaház alapjának gyarapítására 4000 plorintot rendelt, mi 
később a kamarai pénzalapra ruháztatott át, s az árvaháznak 
évenkint 1868-ig kiadatott, s jelenleg is az emiitett 1873. évi 
költségvetés II. mellékletében 6. pont alatt 4200 frtban  fel 
van véve. 

A mi a lottó és házassági felmentvény  illetékeket illeti 
ezek évenkinti 840—840 frttal  régóta megvannak váltva s ez 
összegben vannak az 1872. évi költségvetés II. mellékletének 
4. és 5. pontja alatt beigtatva. 

És ezekből áll azon „járuléknak" és „állam-segélynek" 
nevezett 22,650 frt.,  mi a Teréz árvaháznak királyi kincstári 
alapitványi évenkinti jövedelmét képezi, s az 1868 ig évig soba 
változékony kegyelem pénznek, felsegitésnek,  vagy állami se-
gélynek nevezve nem volt, hanem örökös királyi kincstári ala-
pítványnak tekintetett az alapitó fejedelemnő  ama világos szavai 
szeriet: volumus . hanc nostram fundationem  perpetuis futuris 
temporibus in omne aevum valere. 

Ez azon összeg, melyről midőn ezen ügy a jelen évi or-
szággyűlésen előfordult,  mondatott, hogy mig ezen alapítványnak 
természeti joga a többi alapítványokkal együtt föl  nem derittetik, 
függőben  tartatik,fönállását  lehetetlenné teszi s minekutánna az in-
tézetfön  tartás ára, az árváknak élelmezésére, ruháztatására, a tanítók 
8 hivatali személyzet fizetésére  ez évben még egy fillér  sem utalvá-
nyoztatott az árvabázi pénztárban jelenlegjösszesen csak 2700 frt. 
van^ebből is a folyó  év január hóban bevásárolt 600 rőf  posztoért 
fl  néhány talp bevásárlásáért az intézet mintegy 2000 frttal 
tartozik, ugy hogy valósággal most a pénztárban csak 700 frt. 
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van, ebből pedig 100 alapitványos növendéket folyó  hó végéig 
sem lehet eltartani, az intézetnek legközelebbi feloszlását,  s az 
árvaknak Isten kegyelmébe s a keresztény emberek jótékonyságába 
való biztosítását szükségkép maga után vonja, és azt véleményezi, 
hogy miután a teréz árvaháznak, mind katb. jellege, mind javadal-
mazása érdekében érdemleges tárgyalások folytak  ; a nmlgu kir. 
vallás- és közoktatási ministerium a katb. status által kellően 
indokolt fölterjesztésben  fölkérendő,  a) azon 22,650 frtnak,  — 
mely a költségvetésekben hibáson neveztetett államsegélynek, 
— s mely az intézet privát vagyonát képezi, melyhez az in-
zeten kívül senki másnak joga nincs, — megfelelő  tőkéjét aki 
nem szolgáltatott évi hátralékokkal együtt ha úrbéri köt-
vényekben is az árvaház alapjának kifizettetni,  b) addig pedig 
az évi átalányt az intézetnek, — nehogy az ottani árvák, kik-
nek jó részt senkijöK sincs, az éhség s evvel járó sok más bajoknak 
kitéve legyenek,— folyó  évre rögtön utalványozni kegyeskedjék. 

A gyűlés a bizottság véleményét magáévá tevén, elhatá-
rozza, hogy ezen fontos  ügyben sürgetőleg egy felírás  intéztessék 
a magas m. kir. vallás- és közoktatás minisztériumhoz az árva-
házat illető pénzbeli illetékek rögtöni folyóvá  tétele végett annál 
is inkább, mert kétszáz tiz árva már e hónap végével minden 
élelmezés nélkül maradna, e mellett az igazgató tanácsot fölha-
talmazza, hogy azon esetben, ha ennek rögtön sikere nem lesz, 
az erdélyi országos képviselők által ez ügyben a vallás- és 
közoktatási minisztert interpelláltassa; az árváknak föntartá-
sára szükséges élelmezésről az alapok, fölveendő  kölcsön, a 
községek segedelmezése és végre a koldulás igénybe vételével 
is gondoskodjék. 

14) A bizottság továbbá előadja, hogy dicső emlékű Mária 
Terézia a nagyszebeni Orsolya-apáczák leánynöveldéjébe a kir. 
kincstárból 7 alapítványt tett. Ezen kir. alapítványt 1008 frtban 
élvezte a zárda és illetőleg az alapítványra felvett  leánykák 
egészen 1869 septemberig, a midőn azt a vallás és közoktatási 
minister ur ő nmlga egyszerűen beszüntette; 8 ámbátor az ala-
pítvány természetéről s rendeltetéséről ismételten fölvilágositta-
tott, azon alapítványi járuléknak folyóvá  tételéért több rendben 
fölterjesztés  tétetett, mind ez siker nélkül maradt, az alapítvány 
nem utalványoztatott, s igy azon alapítványra fölvett  szegény 
leánykáknak, az intézetből ki kellett lépniök. Ezen sérelmes 
miniszteriális intézkedésnek káros hatását érezte s érzi már is 
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nem egy kath. szülő, ki a beszüntetett alapítvány segélyével 
óhajtotta volna jóreményü leánygyermekét ama jeles kath. intézet-
ben vallásos jó nevelésben részesíteni, és azt véleményezi, hogy 
mintán a nagy szebeni orsolyák zárdája s a kezök alatt 
álló leány nevelde csakBem 100 éven át élvezte Mária Terézia aia-
pitványozása folytán  azon 1008 frt  évi adományt, tovább azt, hogy 
ezen alapítvány beszüntetése mind a kath. status interventioja folytán 
1733-ik evben Nagyszebenbe kath. leánykák oktatása s nevel-
tetésére beállított, 8 ezen a téren szinte másfél  századon át jó-
tékonyan működött 8 jelenleg is jelesen raUködő orsolya-apáczák 
klastromának elszegényedését mind az azon neveidében nevelendő 
szegény leánykáknak a vallásos jó neveléstől s kiképeztetéstöli 
elmaradását vonja maga után, főleg  most, midőn ama zárdában 
egy nyolez évi tanfolyam  s ezzel együttesen egy három évi 
tanitónő képezde a klastromnak nem kis anyagi és szellemi 
erőltetésével állitatott be, a cultusminister ur ő nmlga a r. k. 
status által fölkeressék  ama alapitványi járuléknak a ki nem 
szolgáltatott összegekkel egyUtt való folyóvá  tétele végett; 

a bizotiság véleménye elfogadtatik. 
15) A bizottság folytatólag  jelenti, hogy a püspöki ható-

ságnak a királyi pátronatüs alatt álló lelkészi állomásokra nézve 
miután azok a legszegényebben vannak ellátva, a fizetések  eme-
éseért több versben történt kérelmezései sikertelenek voltakés 

, azt véleményezi, hogy pUspök ur nmlga kéressék föl,  miszerint 
az ezen egyházak patronatusaira vonatkozó okmányokat össze-
gyűjtetni és a statusgyülésnek átadni, addig pedig saját köré-
ben a kellő lépéseket tenni méltóztassék; 

az indítvány elfogadtatik. 
16) A bizottság végre előadja, hogy az 1868 ik 38. tör-

vényezikk az által, hogy az iskolák felállítására  és rendezésére 
vonatkozólag némely állami közegek által, helytelenül értelmez-
tetik, a püspöki megyére zsibbasztólag hat és azt véleményezi, 
hogy pUspök ur ő nmlga kéressék föl,  miszerint azon esetekben 
ha e törvényezikk fonák  alkalmazása a kath. egyház praejudi-
ciumára megkísértetnék, ez ellen felsőbb  helyen erélyesen föl-
lépni méltóztassék, az indítvány elfogadtatik. 

17) A szavazás eszközlésére kiküldött bizottság az alatt 
munkáját befejezvén,  annak elnöke Macskásy Ferencz a választás 
eredményét a következőkben terjeszti elő: 

Szavaztak összesen 89. Előadó: Keserű Mózes 86.Tiszte-
letbeli előadó: Dr. Farkas Lajos 84. Titkár: Filker Elek 86. 
Tiszteletbeli titkár: Frits Albert 82. 
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Tanácsosok az egyházi rendből: Lönhart Ferencz 89. Ve-
szely Károly 86. Várady Móricz 81. Beke Antal 70. Barts Fe-
rencz 61. Pakó János 61. Éltes Károly 59. Keserű Mózes 44. 

Világi tanácsosok: Dr. Csiki Viktor 89. Mikó Mihály 89. 
Ugrón Lázár 89. Pócsa József  88. Simon Elek 87. Pál Sindor 86. 
Br. Bornemisza János 66. Gr. Eszterházy János 63. Macskásy 
Ferencz 63. Id. Groisz Gusztáv 62. Mikó Antal 62. Béldi Ger-
gely 61. Gál Lajos 61. Gr. Káinoki Dénes 56. Szereday 
Ignácz 54. Züllich István 40 szavazattal. 

Még kaptak: Imets Fülöp Jákó 40. Dr. Donogány Jakab 
35. Dr. Otrobán Nándor 32. Bálás Antal 31. Biasini Domokos 
30. Ferenczi Miklós 28. Volf  János 28. Gr. Eszterházi Kálm. 28. 
Horváth Sándor 27. Placsintár Dávid 27. Bocskor Mihály 26. 
Eránosz Jeremiás 22. György István 25. Dr. Groisz Gusztáv 25. 
Kolosy Antal 12. Ninger Ignácz 11. Boér Antal 7. Br. Apor 
Károly 5. Tamási Sándor 5. Décsei Péter 4. Gr. Mikes Benedek 
4. Nagy Lajos 3. Möller Ede 3. Gergely Ignácz 2. Weber 
Béla 2. Frits Albert 2. Zeyk Antal 2.Mayer József  1. Demeter 
Endre 1. Filenbaum Ferencz 1. Szentes Márton 1. Pál Gyulai. 
Bálint Károly 1. Török Antal l.Márkos János 1. Reinisch Lajos 
1. Hubátsek Adám 1. Kapatán Márton 1. Kovács Ferencz 1. 
Br. Szentkereszti István 1. Boér Kálmán 1. Boér Ferencz 1. 
szavazatot. 

A választás ezen eredménye örvendetes tudomásul vétetett. 
18) Indítványba hozatván, hogy a jelen státusgytllés meg-

állapodása és határozatai egy a státusgyülésből kifolyó  felirat 
mellett terjesztessenek föl,  e fölirat  szerkesztésére, az utasítás 
készítésére kiküldve volt bizottsági tagok felkérettek. 

az indítvány elfogadtatot. 
19) Elnök ur ö nmlga kijelentvén, hogy több tárgy nem 

lévén, az ülést bezárja és a status gyűlés bezárását 
május 14-én d. e. tiz órára tűzi ki. 

1873-dik évi május 14 én tartott III. ülésének 

Elnök: F o g a r a s i M i h á 1 y, erdélyi püspök. 
Jegyzők: S imon E lek , V e s z e l y K á r o l y . 
20) Püspök nr ő nmlga d. e. 10l/f  órakor az ülést meg-
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nyitván, felolvastatik  a mult Illés jegyzőkönyve, mely hite 
lesittetett. 

21) Elnök őnmlga a jegyzőkönyv 15. pontjának hitele-
sítése alkalmával indítványba hozván, hogy miután a királyi 
patronatusok alatt álló plébániáknál a patronatusi jog kérdésbe 
nem hozatott és csak is az elégtelen ellátás bővítésének eszköz-
lése forog  fenn  és a pUspöki hatóság e tekintetben többrendbeli 
fölterjesztései  sikertelenek voltak, jónak látná, ba ez Ügyben is 
a pénz é6 kereskedelemügyi mineszterekhez e statusgyUlésből 
történnék a fülterjesztés  az iránt, hogy azok e szegény állomá-
sok sorsán javítani kegyeskedjenek; 

elfogadtatik. 
22) Simon Elek felolvasván  azon a jelen statusgyülés ha-

tározatait kisérő feliratot,  melynek szerkesztésére a mult gyűlés-
ben az utasítás javaslatának elkészítésére kikUldve volt bizottsági 
tagok fel  voltak kérve, a felirati  szervezet teljes szövegébeni 
fölterjesztése,  ugy Simon Elek e körüli .érdemeinek elismerése 
jegyzőkönyvbe igtatni határoztatott. 

23) Inditványoztatván, hogy a 21. pont alatti felirat,  vala 
mint a többi feliratok  benyújtására egy küldöttség válaaztassék: 
az indítvány elfogadtatik  és a küldöttség tagjaiul Br. Józsika 
Lajos elnöksége, Br. Apor Károly, id. Groisz Gusztáv, Gál Já-
nos, Gajzágó Salamon, Simon Elek, Torma Károly, Jakab Bogdán> 
Kolosy Antal, Veszely Károly, György István megválasztattak. 

24) A mai jegyzőkönyv felolvastatván  hitelesíttetik, kinyo 
matása és a tagok közti kiosztása elhatároztatik, mire elnök ur 
ő nmlga örömét fejezve  ki a teljes egyetértéssel és egyhangú 
lag létrejött határozatok fölött  a gyűlést bezárja. 
Fogarasy  Mihály  m. k.  erd.  püspök Veszely  Kálroly  m. k 

elnök. egyházi jegyző. 
Simon Elek  m. k. 

világi jegyző. 
* 

I. 
Az erd.  rom. kath.  statusgyülés  felirata  a. m. kir.  vallás-  és 
közoktatási  minister ur ő nmlgához,  mely mellett  a gyűlés 

jegyzökönyvét  beterjeszti. 
N a g y m é l t ó s á g ú m. kir. v a l l á s - és k ö z o k t a t á s i 

Min i sz t e r u r! 
Az erdélyi püspökmegyei r. katholikus bivek egyetemét 

megillető teljes önkormányzati jog nem az ujabb kor vívmánya. 
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Erdély ezelőtt bárom száz évvel beczikkelyezett törvényben mon-
dotta ki a vallások jogegyenlőségét, viszonyosságát, biztosította 
azok önkormányzati jogát. — Ezen jognak a rom. katb. vallás 
is folytonos  gyakorlatában volt még azon rá nézve szőmoritó 
korszakban is, midőn a fejedelmi  államkormányzás alatt megyés 
püspöke az országból száműzve volt; a világi és egyházi rend-
ből alakult, és évenként az ország különböző részeiben egybe-
gyűlt statusgyülés intézte a rom. katholikusok egyházi, iskolai, 
vagyoni ügyeit, fegyelmi,  és más üdvös szabályokat hozott, azo-
kat közegei által végrehajtotta, hivci közt az egyetértést, vallási 
buzgóságot, érdekeltséget fentartotta.  — Ezen statusgyülés azon 
nevezetes korszakban, midőn Erdély a pogány török védur?sá-
gát lerázva szent István koronája alá visszament, és az isméti 
egyesülés felett  a trakták a magyar koronával folytak,  három 
éven át mint a kath. statust egyedül képviselő permanens tes-
tület működött s ugy a többi vallás felekezetekkel,  mint a ko-
ronával szembe sértett jogainak helyreállítását kivivta, és azután 
is önkormányzatának teljes gyakorlatában állott mind addig, mig 
1767-ben az úgynevezett katholikus bizottmány az erdélyi kir. 
kormányszék kebelében és katholikus tagjaiból felállíttatván,  a 
katholikus világi vonatkozású ügyek kormányzását átvette s a 
katholikus hivek egyetemét az önkormányzati jog gyakorlatából 
kiszorito ta. 

Az ország katholikus része ezen kormányi egyoldalú ren-
delettel előidézett állapotot mindig sérelemnek tekintette, s mint 
országos sérelmet vitatta. Az országnak sarkalatos törvénye az 
lévén, hogy bármelyik vallásfelekezet,  nemzet, sőt egyesnek is 
jogain ejtett sérelem orvoslását az unionis juramentnm erejénél 
fogva  az ország tette magáévá: a katholikusok önkormányzati 
joga helyreállítása ügyében is 1791 ben az erdélyi országgyűlés 
emelt szót, 8 ez törvény javaslatban megkívánta, hogy a ka-
tholikus status autonomiája helyre állitassék, törvény által biz-
tosittassék; ő cs. és apostoli k. Felsége azonban azt válaszolta, 
miként nincs szükség egy ily törvény szentesítésére, mert Er-
délyben mindenik vallás felekezetnek  önkormányzati joga tör-
vény által van biztosítva, s azt magokra nézve a katholikusok 
is bármikor érvényesíthetik. 

Mind ennek daczára a katholikus status a maga gyűlését 
— azon partialis gyűléseket, melyeket a megyés püspök az or-
szággyűlések alkalmával csakis az országgyűlési kath. tagok-



* 

ból alakítva szokott a maga körében megtartani — legelébb 
csak is 1848-ban tartotta meg, a midőn képviseletét a változott 
politikai kormányzás rendszeréhez alakitva szervezte, s több 
ügyek elintézése mellett elhatározta, hogy a kath. status gyűlés 
nép képviselet alapján minden évben egybebivassék, megtar-
tassák. 

A közbe jött események, s ezek után bekövetkezett ab-
solutistikus uralom gátul szolgáltak, hogy a status gyűlés ezen 
határozata teljesedésbe vétessék; 1866-ban azonban a dolgok 
állása jobbra fordulván  január hó 10-ikén a statusgyülés egybe 
hivatván, ez az 1848-ban megkezdett szervezési munkálatot 
vizsgálat alá vette és megállapította; felírást  intézett ő cs. és 
apostoli kir. Felségéhez az állam kormányzat kezelése alatt 
állott vagyonok kiadása iránt; újból meghatározta a statusgyü-
lésnek minden évbeni megtartását; kérte a kath. bizottmánynak 
megszüntetését, az önkormányzati jognak teljes visszaállítását. 

Ő cs. és apostoli királyi Felsége 1867-dik évi augusztus 
19-ikén kelt legfelsőbb  elhatározásával legkegyelmesebben meg-
engedni méltóztatott, hogy az erdélyi k. fökormányszéknél  fenn-
álló ugy nevezett katholika Commissio megszüntetvén, az eddig 
annak hatásköréhez tartozó ügyek az erdélyi róm. katboMkns 
statusnak 1866-ik évi január hó 10 én Kolozsvárt tartott gyűlése 
jegyzőkönyvben körülírt szerkezetű gyűlésnek, és az annak 
kebeléből választandó bizottmánynak befolyásval  kezeltessenek. 
— Ő Felségének ezen legfelsőbb  elhatározásáról a vallás és 
közoktatási minister ur Budán az 1867 dik évi sept. hó 12 én 
896. számú intézvényében megyés püspökünket azon utasítással 
értesítette, hogy ő nagyméltósága a rom. kath. status gyűlést 
haladék nélkül összehívni, s az abban hozandó javaslatokat, s 
illetőleg a statusgyülés jegyzőkönyvét felterjeszteni  szíveskedjék. 
Nem mulatta el megyés püspökünk ő nagyméltósága a legtel-
sőbb elhatározásnak készséggel eleget tenni; a statás'gyülést 
az ő Felsége s a magas magyar kormány által is elfogadott 
1866-dik évi szervezeti alapon az 1868-ik évifebruár  hó 9|ikére 
Gyulafehérvárra  összehívta, ez a maga tanácskozását meg is 
kezdette, de legfontosabb  teendőit, melyekre különösen egybe-
hiva volt, be nem végezte, s a nélkül oszlott szét, hogy kebe-
léből a kath. bizottmányt megválasztotta volna. 

Azóta a viszonyok más alakulást nyertek, ama differen-
ciális pontok és kérdések, melyek az érdélyi katb. statusgyU -



lésen az egyházi és világi rend közt a képviseleti szára arány, 
a püspöki hatalom hatásköre meghatározásánál lelszinre kerül-
tek, elágazó véleményeket szültek, az 1871 ik évben Pesten 
megtártott országos kath. Congressus által megállított szervezet-
ben kimondott elvek és határozatok által megszüntettek, a 
miért is az erdélyi kath. status gyűlésből felterjesztett  két kü-
löuböző vélemény elenyészettnek, és letettnek lévén tekinthető, 
az erdélyi kath. status évi rendes közgyűlésének megtartá-
sára, illetőleg az 1868 ikévben megszakadt gyűlésének tovább 
folytatására,  akkor kitűzött teendőinek megoldására nem csak 
azért érezheti magát jogosultnak, mert [ezen önkormányzati 
joga régibb törvényeken alapul, s ezen jogát az Edélynek ma-
gyar honnali teljes politikai egyesüléséről alkotott 1868-dik 
évi 43 ik t. czikk 14-ik§-a is elismeri és biztosítja, hanem azért 
is különösen, mivel az unió eseménye az erdélyi k. főkormány-
széket, valamint az annak helyét egy ideig pótló kir. bizott-
ságot is megszüntetvén, a k. kormányszék kebelében fennál-
lott kath. bizottmány mint nem a kath. statusnak kifolyása 
semmi joggal arra nézve nem birhata, hogy a statust képvisel-
hesse, ennek ügyeit vezetthesse. 

Az erdélyi kath. status azonban ilyetén jogszerűtlen állá-
sában sem sürgeté évi gyűlésének összehívását, mert azt várta 
és reméllettc, hogy az országos kath. Congressus szervezete, 
melyben a Szent István birodalmára szóló kath. autonomiai szer-
vezet megállapittatott minél elébb életbe fog  lépni, s abban az 
erdélyi püspöki megye is, mint a magyar korona katholikus 
statusának alkotó része a maga autonomiai jogaira nézve is 
megoldást nyerend. — Miután azonban az összes magyarországi 
kath. statusnak Pesten 1871 ben tartott Congressusa által kidol-
gozott önkormányzati szervezet életbe léptetése a magyarországi 
összes hivek ebez kapcsolt reményének és legméltóbb várako-
zásnak meghiúsulásával mai napig elhalasztatott, és minek utánna 
az erdélyi püspök megyei kath. status ez elhalasztásnak ugy 
törvényes önkormányzatára, mint vagyona kezelésére kártékonyul 
ható sajnos következéseit már is érezni kénytelenitve van: tovább 
el nem odázható kötelmének tartotta főpásztorát,  a megyés püspök 
ő nagy méltóságát a statusgyülés összehívására felkérni.  Ő 
nagyméltósága főpásztori  hivatala legfőbb  feladatának  tekintvén 
hiveinek jogos kivánalmait teljesíteni, a statüsgyülést ez 1873-ik 
évi május hó 12-re Gyula Fehérvárra egybe ishivta. — Status-
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gyűlésünk tehát mai napon az 1868 beli gyűlést folytatólag 
megtartván, azon határozatra érezte magát felhiva,  miszerént 
kéressék meg a főméltóságu  m. k. vallás és közoktatásügyi 
miniszter ur, hogy az ország összes katholikusai várakozásának 
megfelelőleg  a kath. önkormányzat életbeléptetését minél elébb 
eszközölni méltóztassék, határozati la- egyúttal kinyilatkoztatván, 
hogy a midőn az érdekelt önkormányzat életbe fog  lépni, annak 
szervezete pontjaihoz, mint a magyarországi összes kath. status 
kiegészítő tagja biven ragaszkodni, ugy a kir?lyhágóntuli kath. 
testvérekkeli kapocs, mintáz országos unióból kifolyó  kötelminek 
fogja  ismerni — addig is azonban és azon esetre, ha az érdekelt 
önkormányzat életbe léptetésének bármily körülménynél fogva 
elmaradni vagy tovább is elhalasztatni kellene, maga részéről 
az erdélyi pllspökmegyei katb. status törvényeken alapuló, s 
százados gyakorlat által is biztosított önkormányzati jogáról U 
nem mond, sőt ahoz szilárdul ragaszkodik; ezen nyilatkozat 
előre bocsátása mellett az erdélyi pUspökmegyei kath. status 
közgyűlését annak esetleg újból szervezéséig és a főméltóságu 
magy. kir. vallás és közoktatásügyi minister urnák 1867 ben 
sept. 12-ről 896. szám alatti leirata értelmében az ő cs. és apostoli 
kir. Felsége által is elismert 1866-diki jogalapon évenként meg 
ogja tartani — jelenleg pedig az épen most emiitett leiratban 
világos szavakban foglalt  legmagasabb utasitás értelmében az 
jigazgató tanácsot megválasztja, s azt az erdélyi püspökmegyei 
kath. statisnak eddig a már megszüntetett kir. főkormányszék 
katb. tagjaiból álló kath. bizottmány által gondozott javai keze-
lésével, a még kormányi kezelés alatt álló alapoknak és vagyonnak 
átvételével megbízza. Az erdélyi püspökmegyei kath. status azon 
meggyőződés által vezéreltetvén, hogy a midőn az erdélyi püspöki 
megyének tőrv 'ny által biztosított eme létező jogait maga kebelében 
ekkép gyakorolja, annak az összes magyarországi katholikusokkali 
közössé tételét, illetőleg a magyarországi kath. autonómia életbe 
léptetését nem csak nem gátolja, sőt azt épen hathatósan elősegíti. 

Ide csatolt jegyzőkönyve közgyűlésünknek meg fogja 
Nagyméltóságodat arról győzni, hogy az elősorolt nézetekből 
kiindult határozatát statusgyülésünk végre is hajtotta, mert a 
már ő Felsége által megszűntetett katb. bizottmány helyébe 
lépendő igazgató tanácsot kebeléből megválasztotta, és a működés 
azonnali megkezdésére utasította, a statust illető vagyonnak 
szoros felelőség  alatti kezelésére nézve utasítással ellátta, és 
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semmi egyéb ner hiányzik a kath. statust illető önkormányzat 
életbe léptetésére, mint hogy Nagyméltóságod ezen eljárásunkra, 
és megállapodásunkra ő cs. és apóst. kir. Felsége mint legfőbb 
kegyurunk legmagasabb tetszését, és szentesítését kieszközölvén, 
az állami kormányzat kezelése alatt álló alapoknak átadását 
elrendelni méltóztassék. 

Midőn tehát jegyzőkönyvünket felterjesztjük,  mély tisztelettel 
könyörgünk: méltóztassék Nagyméltóságod határozatainkat ő 
cs. és apostoli kir. Fe'sége elé terjeszteni, a legfelsőbb  kir. 
szentesítést kieszközölni, s az állami kormányzás kezelése alatt 
álló alapítványi vagyon átadatását elrendelni. 

Többnyire 

II. 
Ag erdélyi  róm. kath.  statusgyülés  felirata  a nagystebeni kir. 

kath.  Terézdrvahdz  ügyében. 
N a g y m é l t ó s á g ú m. ki r . v a l l á s és k ö z o k t a t á s ügy i 

M i n i s z t e r ur 1 
Folyó évi május hó 12 ikén Gy.-Fehérváron törvények 

által biztosított önkormányzati jogunk alapján tartott erdélyi 
püspőkmegyei kath. statusgyülésünk nagy megdöbbenéssel értesült 
a nagyszebeni kath. árvaház ama szomorú helyzetéről, hogy a 
magyar alkotmányos állam kormányzata által még ez időszerínt 
kezelt vagyona után járuló több évi járadékok fizetése  már két 
év óta nem teljesíttetik, s e miatt az intézetj az árvákat ellátni 
nem bírván, azon kényszerült helyzetbe hozatott, hogy több mint 
205 haza és minden szillék nélküli árvának a tartást, hajlékot 
és gondozást már folyó  év junius havában könyörtelenül fel-
mondani, őket az intézetből elbocsátani, minden gyámol és vigasz 
nélkül mostoha sorsuknak kitenni kénytelen. 

Elkeserítőbb még annak tudása, hogy az államtartozások 
teljesítése az 1873 ik évi költségvetés megállításánál is kitöröl-
tetett s nmltságod azon kijelentéssel indokolta az e czélrai 
szükséglet kihagyását, illetőleg elodázását, hogy e tárgyban a 
vallás- és közoktatásügyi, és más felöl  a pénzügyministerium 
közt a tárgyalások folyamatban  lévén, az árvaház csak azon 
esetben remélhetné az állam támogatását (?) ha ennek alapít-
ványa a kölcsönös megvizsgálás folytán  oly jogi természetűnek 
muta*1- znék, a milyennel a Bethlen Gábor fejedelem-féle  nagy-

aiapitvány bir. 
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Nem kételkedünk kimondani, hogy a midőn Nagyméltósá-
godnak ezen kijelentésében a szorongatott árvák ügyének bi-
zonytalan időrei elhalasztását szemléljük, egyúttal azt is nagy 
megütközéssel tapasztaljuk, hogy az érdekelt árvaház alapítvá-
nyának, vagyonának természete és jogi állása épen a döntő 
körökben nem eléggé ismeretes, s mind a mellett, hogy megyés 
püspökünk és a kath. bizottmány e tárgyban már többször in-
téztek a m. minisztériumhoz alapos telfejtéseket,  de mégis oly 
szerencsések nem lehettek, bogy az Ugy szentségét, jogosságát 
megértethették volna. 

Engedje tehát meg nagyméltóságod, hogy statusgyülésünk 
tisztelettel, de egyszersmind őszinte nyíltsággal kifejezhesse,  mi-
ként a magyar alkotmányos kormány eljárása semmi törvény 
által nem indokolható, s ugyan azért az árvaház vagyonának 
a kormány általi visszatartása, az ez után járuló állami tarto-
zásának ki nem fizetése  magának az árvaháznak nyomort és 
teljes feloszlást,  katholikus statusunknak pedig kiáltó sérelmet 
okozott. 

Nem kegyelem, nem segedelem ez, kegyelmes urunk! a 
miért feljajdulunk,  banem követelése oly tartozásnak, melyet az 
állam, ba a jog teréről lelépni nem akar, teljesíteni köteles. 

A nagyméltóságod előtt álló, a jogalapot kimutató ok-
mányokból világosan kiderül, sőt a vallás és közoktatásügyi m. 
k. miniszternek a közoktatás 1870—1871 évi állapotáról szóló 
s az országgyűlés elé 1872-ik évben terjesztett hivatalos jelen-
tésében is nyiltan be van ismerve, hogy a n.-szebeni árvaház 
évi jövedelmét az 1869-ik költségvetés szerint: 

1. A magán kath. alapítványok 325.990 frt.  99 krból álló 
tőkepénzeinek kamatai 16,100 frt.  287i kr. 

2. Az ingatlanok haszonbérei 1784 frt. 
3. A Mária Terézia dicső királynő által 1768. 1770. 

1776-ban a k. kincstár jövedelmeire fektetett  alapítványok évi 
jövedelme 22,730 frtban  összesen 40,614, frt.  2 8 k r képezik. 

Ugy a magán, mint a Mária Terézia alapítványa a kor-
mány kezében van; ha tehát a magas kormány sem a vagyont 
ki nem adja, sem annak évi jövedelmét pontosan ki nem szol-
gáltatja, nem csak az alapító kijelentett akarata ellen cselekszik, 
hanem magának az árva intézetnek fennállását  is lehetetlenné 
teszi. 

Mi által érezhette magát indíttatva a magyar alkotmányos 



13* 

kormány a vagyonkobzás ezen sikamlós terére sodortatni? ér-
teni nem tudjuk; mik lehetnek a színfalak  mögött működő azon 
elemek, melyen kath. alapunkat ily megtámadások czéltáblájá-
vá tették ? nem látjuk, csak is annyit észlelünk, a mennyit az 
érintett miniszteri jelentés mond, hogy t. i. az említett 22,730 
frtnyi,  kincstár birtokába jutott, földtehermentesitési  kötvények-
kel eszközlendő megváltási összegnek az árvaház intézet tulaj 
donába leendő bocsátása fölött  a pénzügyminisztériummal már 
hosszas tárgyalások folynak,  melynek azonban ez ideig (1872-ig) 
eredményre nem vezettek, sőt a pénzügyministerium az érintett 
járuléknak megfelelő  összegű kötvények általi megváltását meg-
tagadta. 

Egyeztetve ezzel a Nagyméltóságod által az országgyűlés 
szine eiőtt_ a folyó  1873 dik évben a költségvetés alkalmával 
tett azon kijelentését, mely szerint az évi 22,730 frtnyi  kincstári 
tartozás kiűzetésének kihagyását indítványozni méltóztatott, mert 
még nincs tisztába hozva, ha a Mária Terézia által a kincstárra 
rótt alapítvány oly jogi természettel bir, miut a Bethlen Gábor-
féle  nagyenyedi alapitvány; ugy látjuk, mikéi* a kath. bizott-
mány, és a vallás és közoktatási miniszter közt folytatott  per-
tractatiók folytán  tisztába volt hozva azon kérdés, hogy a Mária 
Therésia által a tiscalis tizedből, és más fiscális  jövedelmekből 
tett, és évi 22.730 frtnyi  jövedelmi átalányban megállapított ka-
matjáruléknak megfelelő  tőkéje töldtehermentesitési kötvények-
ben a k. kincstár által annyival is inkább megváltassék, mint-
hogy a k. kincstár a tized kárpótlások azon részét is a föld  te-
hermentesítés utján felvette  és megkapta, mely az árvaházat il-
lette; belátjuk azonban azt is, hogy ezen megállapodás a pénzügy-
minister ur ő nagyméltósága szívós ellenállása miatt nem jöhe-
tett ez ideig létre, mi azt eredményezi, hogy az árvaház teljes 
felbomlásnak  lön kitéve. 

Valóban elszomorító esemény minden erdélyrészi hazafira 
nézve, midőn azt vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy az unió 
és minden ügyeinknek Budapestre tett merev központosítása 
által jogaink oly megtámadásait látjuk, melyek Erdély sarka-
latos törvényeivel homlok egyenesen ellenkeznek, s a melyeket 
még a legszigorúbb absolutist'1 "mány is mindig tisztelet 
ben tartott. 

Már az 1872 ik évben a nagyméltóságú magyar k. vallás-
és közoktatásügyi miniszter ur által az országgyűlés elé terjesztett 
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jelentés hangsúlyozza, hogy azon 22,730 frtnyi  kincstári járulék, 
mely a Mria Terézia 1770- és 1776 iki alapító levelében elé-
sorolt alapitványi tőkék évi kamatainak megfelel,  mint állami 
alap tartozása a nagyszebeni árvaház javára azért vétetett fel 
a magyar alkotmányos kormány által a vallás, és közoktatásü-
gyi minisztériumi tárcza költségvetésébe, minthogy Erdélynek 
sarkalatos törvényei, jelesen az approbata C. II. r. 10. czim 5. 
czikke, és az l-ső Lipót féle  diploma a törvényes fejedelmek 
által adományozott dézmákat mind a magán birtokosoknak, mind 
a* egyházak és iskoláknak biztosították. 

Ha az alkotmányos magyar kormány jogosnak, törvény-
szerűnek ismerte, hogy az állami alap minden évben az árva-
háznak 22,730 frtot,  mint a meglevő alapitványi töke jániléfeat, 
fizetni  köteles, minő jogon szttnteteti be egyszerre aztfn  tartozás 
fizetését? 

Mária Terézia dicső emlékli királynő a fiscalis  tized jö-
vedelmére rótta az árvaház részére tett alapítványát, ez Ay 
királyi adomány, melyet a jogot tisztelő semmi későbbi kor-
mány vissza nem vehet, vitássá nem tehet; mert kath. statu 
sunk ha még rosz hiszemtt tulajdonosa is volna ezen alapitvá-
nyi javadalomnak, annak 100 évet felül  haladó háborítatlan él-
vezetében lévén, többé a magán jog terén sem volna megtá-
madható. 

Erdély mint külön állott ország szavát emelte ezen jogunk 
mellett, az unió feltételéül  tette, midőu 1848-ban a Kolozsvártt 
alkotott törvényczikkei közé sorozta, hogy a szebeni árva és 
lelenezház tizedjövedclme az állam által megváltassék; a dézma 
megszüutettetett, de állami kárpótlás igértetett, s az ki is ada-
tott. Minő igazság volna tehát, hogy az állam a dézma kárpót-
lást elvegye, s az árvaház tulajdonát tevő tőkét is kezén tartsa 
és a jövedelmet is elvonja ? 

Azt mondhatná tán az árvaház iránt ellenséges indulattal 
viseltető kifogásoló,  hogy Mária Teréziának nem volt joga a 
fiscalis  jövedelmekből örökös alapítványt, örökös elidegenítést 
tenni. De az ily ellenmondást a jog és törvény alapjára állva 
visszautasítanék; mert ba az ország törvénye meg is tiltja, hogy 
a fejedelmek  a fiscalis  javakat és jővedelméket örökre el ne 
idegenithesssék, de azért történt még is akárhány ilynemű 
elidegenítés: a fejedelmeknek  nem lett kiszabbva civillistájok, 
a fiscalis  jövedelmekkel szabadon rendelkezhettek, jótékony 
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kegyes adakozásokban semmi törvény őket nem gátolta. így 
történt, hogy — a sok közül egy példát hozzunk fel,  ihidőn 
Bethlen Gábor a pura fisealitás  természetével biró nagyenyedi 
uradalmat iskolának ajándékozta, mit az ország, mint nemes 
czélra, közhaszonra tett adományt soha nem bántott. 

Már pedig törvénye volt az országnak, hogy az örökre 
elidegenített fiscalis  jövedelmek, éa javak a productionalc fórum 
előtt visszaszerezhessenek. Ily perek 1848 előtti időkben nagy 
számban foglalkoztatták  a törvényszékeket: a szász papok déz-
mája különös és nevezetes tárgyát képezé ezen pereknek, elma-
rasztaló Ítéletek is keltek; de már az erdélyi 1848-ki kolozsvári 
országgyűlés a 6-ik czikkben kimondotta, hogy a „szász nemzet 
törvényszerű igényeire is tekintettel leend a magyar törvény-
hozás", a mit a magyar kimondott, megoldotta az osztrák tör-
vényhozás; meghozatott ugyanis 1853. májás 29 én az ősiségét 
szabályozó pátens, melyet a magyar törvényhozás is törvényül 
elfogadott.  Ezen törvény Erdélyben minden produetionalis pere-
ket megszüntet, s ez által kimondja, hogy örökre elidegenített 
ajándéko/ott fiscalis  javak és jövedelmek visszaszerzésére pert 
indítani többé nem szabad, a függő  perek is érvényen kivül 
tétetnek — ez alapon nyerte a szász nemzet több milliókra 
menő dézma kárpótlását, pedig perrel volt megtámadva. 

Az árvaházi alapitvány ellen soha az ország fel  nem szólalt, 
sőt azt az országnak kormányszéke is kedvesen, helyeslőleg fo-
gadta; ha tehát ma az ellenszenves indulat minden erejét meg-
feszíteni  sem volna képes jogezimet találni arra, hogy Mária 
Terézia alapítványát felforgathassa,  sőt inkább statusunk az 
árvaház jogait annyira biztosítva látja, hogy azt törvény utján 
is kivivhatónak hiszi. 

Ezen térre azonban azon loyalitás, melvlyel alkotmányos ma-
gyar kormáuyunk iránt viseltetünk, magunkat ragadtatni nem 
euged; e helyett a kérelmezési utat választók ; megfoghatatlan 
tévedést látva abban, hogy árvaházuuktól nemcsak a Mária 
Terézia-féle  alapítványunk évi 22,730 trtnyi jövedelme, hanem 
e mellett n ég saját katholikus magán alapítványunknak a 
325,990 írt 99 krt tevő tőkének kamatja is valami csodaszertt 
okból eltartóztatík és az'árvák ellátására nem utalván yoztatik. 

Nagyraéltóságod méltóz* ~'Ucsen felfogni,  hogy ezen 
ügynek gyors és kedvező m^viuasa megnyugtatólag fog  hatni 
a méltán felháborodott  kedélyek lecsillapítására, mert azon 
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körülmény, hogy mir juuius havában 205 árva gyermeket az 
utczára kell visszarakni, nem csak az intézet hátrányára szolgál, 
hanem a kormányra is nem kis homályt vetend. —Ugyanazért 
statusgyIllésünk szükségesnek tartván ezen kérelmét kebeléből 
kiküldött tagjai által benyújtani, tisztelettel kérjük: 

Méltóztassék Nagyméltóságod sietőleg az árvaházat a je-
len és mult időkre megillető járulékot ugy a magán alapítvá-
nyok, mint az alap tartozása után utalványozni, a dolog érde-
mét tekintve az ügyet akként megoldani, hogy az állam kincs-
tár 22.730 frtnyí  tartozása, tisztán ennyit jövedelmező földte-
hermentesitési kötvényekkel megváltassék, 8 mind ezen alap, 
mind pedig magán alapítványainak a statusgyülésünkből meg-
választott igazgató tanácsnak kezelése alá átadassanak. 

Többnyire 

III. 

Az  erdélyi  róm.  kath.  statusgyülés  felirata  a  vallás-és  közokta-
tási  m.  kir%  miniszter  ur'ónmtgához  a  károly/ehérvári  szé-

kesegyházi  káptalan  alapitványi  javadalma  ügyében. 
N a g y m é l t ó s á g u ~m. kir . v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s i 

M i n i s t e r ur l 
Az erdélyi róm. katholikus püspökmegyei statúsgyülés 

folyó  évi május hó 12, 13 is 14 napjain tartott üléseinek 
másodikában az erdélyi róm. kath. egyház sérelmeinek tárgya-
lására kiküldött hattagú bizottsága által benyújtott vélemény 
nyomán a többiek között azon sérelmet is beható tanácskozás 
alá vévén, mely szerint a nagyméltóságú m. kir. vallás- és köz-
oktatási minisztérium 1868-ki sept. 23-án 16176. szám alatt 
kelt magas rendeletével a károly-fehérvári  káptalan azon java-
dalmazása, mely a) a négy felső  kanonoki stallumra nézve a 
VI. Károly által 1715-ki decz. 11-én és 1716 október 11-ón a 
kincstári szász dézmából készpénzben reluálva — b) az V. és 
VI. stallumra nézve a Mártonfy  György erdélyi püspök által 
1722-ik évben a kamarai pénztárba 5°/o-ra A 8 Z ^ f l 2  dézmáknak 
biztosítékul való lekötése mellett mindig fölvehető  kölcsön gya-
nánt betett 2700 darab aranyban (11,475 forintnyi  értékben) 
s ennek több éven át 12,000 forintra  emelkedett kamataiban, 
végre c) a b. e. Mária Terézia által 1744-ki sept. 23-án mind 
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ezen hat, mind pedig a báró Sztoyka Zsigmond és b&róBajtay 
Antal erdélyi püspökök által dotált VII. és VIII. kanonoki 
stallum javadalmazásának emelésére a kincstári pénztárból ado-
mányozott évi 1600 forintnyi  összegben állapitatott meg, s a 
nevezett pénztárból szakadatlanul ki is adatott, 1868-ki jan. 
1-től kezdve az erdélyi r. kath. vallásalapra rovatott, minek 
folytán  ez alap, melynek czélja: a szegény plebánusok segélye-
zése, templomok és papi lakok épitése és fontartása,  ezen túl-
terhel tetés által évenkint 5985 forinttal  s 1868 óta 1873-ig 
mintegy 33,000 frt  kárt vallott, e tanácskozás egyhangúlag 
megállapított kifolyásául  azon legalázatosb könyörgéssel folya-
módunk Excellenciádhoz, méltóztassék vallásalapunkat, a meny-
nyiben az az eddigi megterheltetés által kárt szenvedett, telje-
sen kártalanítani 8 a káptalani tagok dotátiójának megfelelő 
tőkét a káptalan által is elfogadott  úrbéri kötvényekben kiszol-
gáltatni és minden levonás nélküli kifizetést  biztosítani; legalá-
zatosb kérésünket a következő érvekre fektetvén: 

1. tekintetbe véve, hogy b. e. VI. Károly, midőn az er-
délyi fejedelmek  idejében proscribált erdélyi kath. püspökséget 
visszaállította s az 1713-ki február  18 án erdélyi püspöknek ki-
nevezett Mártonfy  György mellé 1715 ki decz. 11-én négy ka-
nonoki stallumot alapított, e négy kanonoki állomás javadalmazását 
a gyulafehérvári  kincstári uradalomból és a szász földön  lévő 
fiscalis  dézmákból utalványozta ; hogy Mártonfy  György erdélyi 
püspök, midőn az V. kánonoki stallumot 1722-beu alapította, ez 
állomás javadalmazására 2700 darab aranyat 11.473 forintnyi 
értékben a kamarai pénztárba tett, mely a folyó  kamatokkal 
12,000 frtra  emeltetven e javadalmazás tőkéjét képezte és me-
lyet VI. Károly az 1737-ki oktober 1 én kelt formális  kötelez-
vény szerint öt száztólira kölcsön vévén, a kamarai pénztárba 
tétetett, lekötvén biztosítékul a királyi dézmákat, kötelvevén ma-
gát, hogy mihelyt a tőkét a püspök vagy káptalán visszaköve-
telné vagy a kincstár visszafizetni  szándékoznék, a 12,000 frtot 
vissza fogja  adni; 

hogy a VI. kanonoki stallum s z i n t é n e z e n Mártonfy  György 
12.000 frt  kamatai ütán begyült 10,000 frtból  alapittatatván — 
ezen összeget is VI. Károly 5% mellett átvette és speciális biz-
tositékául ép ugy mint az előbbi 12,000 frtért  1737-ki oktober 
1-éi a királyi dézmákat kötötte le; 

hogy b. a Mária Terézia figyelmét  arra fordítván,  misze-
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rint a Dyolcz kanonoki szék (a Vll-et B. Sztojka Zsigmond 
erdélyi pUspök 1756-ban Szent-Lukács napján, a nyolczadikat 
Bajtay Antal erdélyi pUspök 1772-ki oktobcr 18-án alapította) 
aránylagosan igen szUke-n vannak javadalmazva, 1774 ki sept. 
23-án minden kanonoki állomás javadalmazását 200 200 frttal 
rendelte jobbittatni, e végre 1600 frtot  utalványozván a kamarai 
pénztárból: alig kétségbe vonható, hogy e javadalmazások ter-
hét az államnak kell hordoznia, melynek pénztárába a fiscus 
áital vesztett dézmák kárpótlása folyt,  minek már kézzel fog-
ható példáját látjuk abban, hogy az ágostai hitvallású papság 
dézmaveszteségeinek kárpótlása nem a nemes százz nemzetnek 
gazdag pénzalapjaira ruháztatott át, és hogy magának a fiscus 
nak dézmaveszteségi kárpótlása is az országos alapból folyt. 

2. Azon kivül, hogy semmi ok sem létezik arra, hogy a 
négy kanonoki székuek dézma cziméni fizetésével  kivétel tétes-
sék és az oly kath. pénzalapra ruháztassék át, mely a fiscusi 
dézmával semmi okszerU összeköttetésben nem áll, ebből mit sem 
kapott: a kanonoki székek ilyetén kártalanítását tiltja a vallás-
alap czélja, mely alap Mária Terézia által aportugáli udvartól vissza-
szerzett és 1767-ben az erdélyi pUspöki megyének átadott alap-
ból, a feloszlatott  jezsuita rend, a kolozsvári apáczák vagyoná-
ból keletkezvén és több más meghatározott czélu magános ala-
pítványok által növekedvén, mind a b. e. királynő, mind pedig 
a többi alapítók szándéka szerint plébániák felállítására,  plébá-
nusok javadalmazásainak emelésére, nem pedig más idegen 
czélokra, milyen p. o. a kincstári dézmából javadalmazott négy 
kanonok fizetése  kell, h o g y fordittassók. 

3. Ide járul, hogy vallásalapunk — ámbár kamatai néhány 
kötvényeinek történt kisorsolása folytán  növekedtek, semmiké-
pen sem bir még a jogosan formált  igényeknek is megfelelni-
Vannak több helyütt romban heverő templomaink, hol az isteni 
tisztelet szük, elavult szobákban végeztetik; plébániai lakaink, 
melyek a helység lakóinak legutolsó gazdasági épületeivel sem 
versenyezhetnek; roskadozni kezdenek már azon templomaink-
ls, melyeket 'egyesek buzgósága épitett és tartott fon  eddig; 
sőt azon községek is, melyek eddig saját erejökből épiték a 
templomokat és iskolákat, a több évi rosz termések által beál-
lott elszegényedésök következtében tömegesen rohanják meg 
vallásalapunkat és segítségért kiáltanak, melyben őket részesite 
ni nem lehet. 
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4. Excellentiádnak magas figyelmét  még azon vesztesé* 
gekre is bátrak vagyuuk fölhívni,  melyek alapunkat több versben, 
különösen pedig 18J l-ben az állam ezéljainak emelésére érték. 
500,000-nél többre megy az, mit ez alap 1811 tői 1822-ig vesz-
tett s ha e veszteséghez, még az 1822-től 1888-ig szenvedteket 
is hozzáveszszlik, és hozzá azon körülményt, hogy most, midőn 
a kamatláb folcmeltetése  folytán  vallásalapunk némileg felüdül-
hetne, az a káptalani tagok idegen természetű, saját czéljától 
eltérő fizetésével  terheltetik, valóban a legszomorúbb jövőnek 
nézünk eleibe. 

Mindezeknek folytán  újból is mély tisztelettel könyörgünk, 
méltóztassék Excellentiád a vallásalapon eddig történt kárnak 
teljes recompensatióját s a káptalani tagok dotatioját teljesen 
fedező  tőkének úrbéri kötvényekbeni kiszolgáltatását s kama-
tainak pontos, minden levonás nélküli kifizettetését  kegyesen 
elrendelni. 

Többiben 

IV. 

Az erd.  kath.  statusgyülés  felirata  a nagyszebeni orsotya 
apácták  leány növeldejének  királyi  alapitványai ügyében. 

N a g y m é l t ó s á g ú m. ki r . va l l á s - és k ö z o k t a t á s i 
M i n i s z t e r ur! 

A nagyszebeni Orsolya-apáczák zárdájában létező leány-
növelde több ncmeslelktt alapitóinak élén b. emlékű Máriá The-
rézia neve is tündöklik, ki e zárda és a benne lévő növelde 
javára hét — ujabb időbeni reductio folytán  három — leány 
számára 1779 okt. 20-án 1299 udvari sz. alatt alapítványt tevén, 
a királyi kincstárból évi 720frtot,  o. é. 756 frtot  utalványozott; 
később az apácza tanítónők némi jutalmazására 240 pfrtot,  o. é. 
252 frt.  rendelvén. E kegyes alapítványt, melyet a nevelés 
ügyet annyira szivén hordozó nagynevű királynő épen az erdélyi 
kath. status interventiója folytán  kath. leánykák oktatására és 
nevelésére Nagyszebenben 1733-ban beállított Orsolya-apáczák 
zárdájába tett, ez intézet csaknem száz éven át folytonosan 
élvezte 1869 ki szeptemberig, midőn az a nagyméltóságú vallás* 
és kö/.oktatási minisztérium által beszűntettetett Miután ez 
alapítványi járulék folyóvá  tételét az erdélyi kath# püspöki 
hivatal, valamint az ideiglenes kath. bizottság több rendbeli 
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fölterjesztésére  sem sikerült kieszközölni, a Károly-Fehérvártt 
folyó  évi május 12-ik és következő napjain egybegyűlt 8 mély 
tisztelettel alulirt statusgylllés — kiküldött bizottsága jelentésének 
íolytán az ügy mibenállásáról értesülvén — azon alázatos ké-
réssel járul Excellentiádhoz, miszerint tekintetbe vévén, hogy a 
boldog emlékű királynő emiitett alapítványától, mely az erdélyi 
kath. statqs közbenjárására beállított kath. apáczák kezelésére 
bízatott, a kath. jelleget el nem vitázhatni; — hogy azon esetre, 
ha ez alapivány azért, mert a királyi kincstárból rendeltetett 
kiadatni megszüntettetnék, hazánkban több, más hitfclekezetiek 
javára történt ily czélu javadalmazásoknak is meg kellene szün 
niök, miután azok is kincstári javakból keletkeztek, mi az 
1791-ben törvényileg praeveniáltatni szándékolt zavart bizonyára 
újból a haza nagy kárára fölélesztené;  hogy e járulék megvo 
nása több azon növeldében nevelendő szegénysorsu leánykának 
a vallásos jó neveléstől 8 kiképeztetésétőli elmaradását vonja 
maga után főleg  most, midőn ama zárdában egy nyolez évi 
tanfolyam  és ezzel együttesen egy három évi tanitói képezde a 
zárdának nem kis anyagi és szellemi megerőltetésével állíttatott 
be, mely elvonás bizonyosan nem lehet a nevelés és közoktatás 
ügyét a haza javára oly erélyesen előmozdító magas kormány 
szándékában: az 1008 frtnyi  alapitványi járulékot a ki nem 
szolgáltatott összegekkel együtt kegyesen tolyóvá tenni mél 
tóztassék. 

Egyébiránt 

V. 
Az erd.  róm. kath.  statusgyülés  felirata  a m, kir.  pénz-
ügy és f'óldmivelés  ipar és kereskedelmi  minister urak  3 
nmlgdhoz  a kincstári  patronatus  alatti  plébániák  javadal-

mazása ügyében. 

N a g y m é l t ó s á g ú m a g y a r k i r á l y i M i n i s t e r u r ! 
Az erdélyi római katholikus püspökmegyében ő császári 

és apostoli királyi Felsége nevében és legmagasabb megbízásából 
a magyar királyi felelős  kormány szoros értelembe vett kegy-
úri jogot gyakorol és kegyúri kötelességeket teljesít tényleg 
összesen 33 lelkészségre nézve. 

Miután ezen lelkészségeknek díjazása a basonlithatlanul 
megváltozott életviszonyok és pénzérték daczára átlag véve most 
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is azon a mérfokon  áll, melyen mintegy 100 évvel ezelőtt meg-
állapíttatott, ezen állomások csaknem tarthatlanokká, a lelkészek 
megélhetése absolute lehetetlenné vált. Ha tekintetbe veszszükj 
hogy a lelkészségek ily nyomorult állapotából okvetlenül azok 
megszüntetésének szükségessége fog  beállani, ebből pedig nem 
csak a hivek lelki üdvére s közerkölcsösségére, banem az e 
helyeken gyéren képviselt magyar elemre is tetemes kár fog 
háromolni; ha kellő figyelemre  veszszük, hogy ő császári és 
apostoli királyi Felsége legmagasb intentiója bizonyosan csak 
az lehet, hogy dicső emlékű elődeiuk a kegyúri jóge helyeken 
való legkegyelmesebb elvállalása épségben töntartassék ; ha meg-
gondoljuk, hogy c helyeken a többi kincstári hivatalos szemé 
lyck fizetése  már több versben annyira emeltett, hogy a leg-
utolsó irodai állomás birtokosa is csaknem kétszer, sőt némely 
helyütt háromszor annyi fizetésben  részesül, mint a lelkész: 
mély tisztelettel azért folyamodunk  Exccllentiádhoz, hogy fel-
hozott érveinket magas figyelmébe  venni és az ő Felsége kegy-
úri joga alatt álló lelkészségek ilyetén szomorú állapotáu bölcs 
kormányférfiui  belátása szerint hathatósan segíteni méltóztassék. 

Egyébiránt 



Az erdélyi  római katholikus  Statusgyülés  1874. Julius 
1-én tartott  ets'ó  ülésének 

Elnök: Fogarasy Mihály erdélyi püspök. 
Jegyzők: -Simon Elek, Veszely Károly. 

1. Elnök, a nagyméltóságú püspök ur a Statusgyülés tagjait 
üdvözölvén, az ülést következő beszéddel nyitja meg: 

Igen t isztelt Statusgyülés! Kedves Pap-
jaim és szeretett Hiveim! 

Egy éve elmúlt már, hogy egyházmegyénk ezen 
tekintélyes képviseld testületét főpásztori  székem körébe 
összegyűlve üdvözölhetém és tanácskozásait vez°,thetém. 
Akkor bennünket az egy hitből fakadó  szép egyetértés 
egy kedves gyülekezetté fűzött,  mely nem folyt  le be-
ható eredmény nélkül. Mert azon kiviil, hogy a nem 
külsőségekben, hanem benső összetartásban álló katho-
likus egységnek híveink és idegenek előtt egyaránt 
épületes példáját tüntette fel:  a főméltóságu  magyar 
királyi kormány előtt is kivitte azon kedvező eredményt, 
mely szerint a vallás és közoktatásügyi magyar kirá-
lyi miniszter Trefort  Ágoston ur ő Nagyméltósága mult 
1873-ik évi junius 16-án 1008 eln. sz. alatt kelt le-
iratában Statusgyülésünk azon megállapodását, minél 
fogva  e gyűlés egyházmegyénk világi vonatkozású ügyeit 
a már megválasztott huszonnégy tagu igazgató tanács 
befolyásával  kezelendi és intézendi, — helyben hagyni 
méltóztatott. — Minek következtében a megválasztott 
igazgató tanács tagjai Kolozsvártt mult évi julius 30-án 
egybegyűltek, hivatalos esküt tettek, állásukat elfoglal-



12.->* 

ták, s az ügyek kezelését átvévén, szép rendben szaka-
datlanul folytatták.  Mosí tehát már kétségtelen jogala-
pon álló Statusgyülésünk és annak kebeléből közbiza-
lommal megtisztelve kiküldött férfiak  kezébe van letéve, 
s ez által saját ügybuzgalmunkra van jogilag és tény-
leg bizva erdekeink legfontosabbjainak  megóvása é^üdvös 
fejlesztése. 

Élénk ürömre gerjed kebelem, midőn meggondolom, 
hogy más derék férfiak  közreműködésével kedves pap-
jaim és híveim támogató ragaszkodása mellett sikerült 
nekem ifjabb  koromban megszülemlett s a válságos 
idők folytán  megérlelt azon eszmét megvalósulva látnom, 
hogy kedves erdélyi egyházmegyém épen romjai között 
sértetlenül megőrzött és gyakorolt ősi jogába vissza-
helyeztetve az Apostoli királyi Felség legkegyelmesebb 
oltalma alatt honi törvényeinkre támaszkodva, egyházunk 
apostoli szervezetének sértetlen fentartása  mellett, világi 
vonatkozású ügyeiben lelkes katholikus világi férfiai-
nak buzgó közreműködésével, saját kebli dolgainak ö 
maga lett elintézője és közvetlen őre. 

Római keresztény kath. anyaszentegyházunk ugyan 
isteni megalapítója Jézus Krisztus és az Apostolok által 
szervezett kormány rendében, melyet az egek királya 
lelki hatalommal fölruházott  és annak haszuálatában a 
Szent Lélek támogató kegyelmével vezet, olymegdönt-
hetlen erővel dicsekedhetik, melyet az ellene intézett 
legkeményebb rohamok és viharos küzdelmek sem 
voltak képesek mindeddig szikla-szilárdságában megin-
gatni. A napjainkban ellene zudult anyagelvüség roha-
mos támadásainak mérges nyilai elől sem retten vissza, 
hanem mint jól rendezett szellemi hadsereg a kereszt 
lobogója alatt a végdiadal reményétől lelkesítve nyugodt 
bátorsággal küzd és vív a kétely, a romlottság, az 
igazságtalanság cs erőszak minden fondorlata  ellen. De 
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midőn hiveit is, mint én Önöket, bogy a nagy apostol 
kenetteljes szavaival nevezzem, kedves drága atyámfiai, 
én örömem és koronám, maga mellé áttörbetlen tömö-
rülésben sorakozva látja,: akkor mint a jog és az igaz-
ság oszlopa és erőssége, oly szilárdnak tűnik fel  a 
külvilág előtt is, mint Sión begye, melyet a látnók 
szerint az Ur annyira szeret, hogy soha sem engedi 
megrendülni. Azért szeretett világi híveimnek buzgó 
közreműködését egyházaink és iskoláink ügyeinek elin-
tézésében nagy nyereménynek ismerem. 

Ezen szilárd meggyőződésem azon reményuyel 
kecsegtet engem, hogy egyházam tagjainak összetartása 
és közreműködése által sikerülni fog  a müvelésünkre 
bizott tért óhajtott gyümölcsökben termékenynyé tenni. 
E térnél, — igen t. gyűlés! — nincs háládatosabb 
munkatér. 

Egyházunk földje  az, benépesítve hitfeleinkkel  és 
beépítve az Urnák hajlékaival. Itt azért minden fáradozás 
az ég áldására bizton számithat. 

A keresztény és nemzeti nevelés földe  az, mely-
nek csemetéi szemüuk láttára fejledeznek  kedvességben Is-
tennél és embereknél. S óh mily öröm az nekem, hogy e 
munkatéren már több mint két nemzedék férfiait  látha-
tom most magam mellé egybegyűlve, kik mind az egy-
házi, mind pedig a polgári életben tiszteletet szereztek 
a katholikus névnek! 

S bár itt láthatnám azon feledhetlen  emlékű férfi-
akat is, kik huzamos éveken keresztül díszei valának 
egyházunknak. 

Keserű Mózes választott püspököt, igazgató taná-
csunk előadó tagját, ki félszázados  fáradhatlan  mun-
kássággal szolgálta egyházmegyénket, és kinek szak-
avatotteága épen a hozzánk tartozó ügyekben oly ki-
tűnő helyet jelölt ki számára, melyet midőn most íire-
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sen látunk, akkor érezzük ő benne veszteségünk nagy-
ságái. Hasonló fájdalmas  érzéssel kell fölemlítenem  id. 
Groisz Gusztáv ministeri tanácsos elhunytát, ki az er-
délyi katholikus egyház kényes és sokoldalú ügyeinek 
alapos ismerete és annyi politikai rendszer néha roha-
mos változásai között érdekeink hathatós felkarolása 
által örök emlékű bokros érdemeket szerzett magának. 
Ugy néhai Mikó Antal csikszéki főkirálybiró  és bevá-
lasztott igazgató tanácsos is utólérhctlen szerénysége 
és példás becsületessége által köztiszteletre tette méltó-
vá nevét és sírját. — Áldás lebegjen hantjaik felett  s 
emiékök és vallásos szellemük éljen közöttünk. 

A kik pedig Isten kegyelméből, bár vállaink ne-
hezednek, életben maradánk, s a kik ifjú  erővel lépnek 
nyomdokaikba, ne riadjunk vissza a munkától, melyre 
egyházaink és iskoláink fontos  érdekei szólítanak. 

Teendőink már jóformán  meg vannak érlelve. Ta-
nácskozásunk tárgyai részint összehívó körlevelemben 
m£r kijelölve, részint gyülésünk folyama  alatt elé lesz-
nek terjesztve. Azokból ki fog  tűnni, hogy még ugyan 
nagyon mérsékelt az autonomia köre, melyben mi er-
délyiekül mozoghatunk, de azt okszerűen felhasználva, 
sok jó és hasznos intézkedést hajthatunk végre. 

A mi erélyünk és ügyszeretünktől függ,  hogy már 
beállított autonómiánkat életrevalóvá tegyük. Mely eset-
ben a főméltóságu  királyi kormány, mely az önkor-
mányzat elvét különösen egyházi tekintetben fölkarolta 
és életbeléptetésén fáradozik,  nem fog  sokáig idegen-
kedhetni azon jogos követelésünk teljesítéstől is, hogy 
visszatartott alapítványi vagyonunk kezelése igazgató 
tanácsunkra ruháztassák, melynek loyalitását nem volt 
és nem is lesz oka kétségbe vonui. Most pedig teljes 
főpásztori  bizalommal kérem a gyűlésnek általam egyen-
ként és összesen tisztelt és forrón  üdvözölt tagjait, hogy 
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az előterjesztendő ügyeket becses figyelmükre  méltat-
ván, azokban katholikus érzelmük, bölcs belátásuk és 
nemes szivük sugalata szerint intézkedni méltóztassa-
nak, a mint közérdekeink előmozdítására leghasznosabb-
uak és legszükségesebbnek fogják  látni. A legkegye-
letesebb intéz vények szólítják tettre, dicső katholikus 
elődeink példája inti követésre, a vallásos meggyőződés 
ereje buzdítja fáradalomra:  mi lehetne tehát, a mi mun-
kájok sikerét kétségessé tenné ? 

Azonban felülről  jün a leghathatósabb segély, ké-
rem azért a kegyes Ur Istent, hogy ne vonja meg tő-
lünk szent kegyelmét, hanem, valamint a mult évben, 
ugy most is védelme alá vévén bennünket, a hitegy-
ségből és katholikus meggyőződésből származó lelki 
erővel és egyetértéssel gyámolitea és koszorúzza tanács-
kozásainkat ! 

És most az erdélyi katholikus status gyűlését az 
Ur nevében ezennel megnyitom. 

2. Józsika Lajos báró, világi elnök ő nmlga a nagyszám-
ban megjelent tagok nevében ezen megnyitó beszédre követke-
zőkép válaszol: 

„Nagyméltóságú PUspök ur! Örömmel telik el keblUnk 
valahányszor Excellentiád minket a hazánk törvényein alapuló 
önkormányzat Ügyében maga köré gyűjteni méltóztatik. Fokozó-
dik örömUnk, midőn látjuk, hogy kegyes Főpás/.torunk, kinek 
buzgó fáradozásai  által lön autonomiánk újból életbe léptetve 
és tovább fejlesztve,  mult évben tett Ígérete folytán,  az akkori 
gyűlésben hozott határozat értelmében, erdélyi pUspökmegyei 
statusunkat ismét egybehívta. Fogadja Excellentiád ezért forró 
hálás köszönetünket, fogadja  azon őszinte Ígéretünket, hogy 
főpásztori  vezetése alatt teljes erőnkből és ernyedetlen buzga-
lommal fogunk  arra törekedni, hogy a* önkormányzat terén 
kath. egyházunk érdekeit meleg érdeklődéssel ápoljuk, és — 
miután különösen iskoláink Ugye csakis ugy mozdítható elő> 
ha pUspöki megyénk valamennyi hive erejéhez mérten áldozatok-
kal is kész leend e nagy czél eléréséhez hozzájárulni, ígérjük, 
bogy az áldozatok hozatalában jó példát fogunk  hitsorsosaink-
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nak mutatni. Éltesse a Mindenható Excellentiádat sokáig, hogy 
egyházunk és hazánk javára intézett apostoli fáradalmainak  bö 
eredményét élvezhesse. Élj en! 

7. Olvastatik a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák a mult évben tartott statusgyülés feliratára  1363-
iki junius 16 án 1008. elnöki sz. alatt kelt azon magas válasza, 
melyben az igazgató tanács beállítását és utasítással való ellátását 
helybenhagyó tudomásul veszi, a gyűlés többi határozataira pedig 
kinyilatkoztatja, miszerint nincs azon helyzetben, hogy azok 
Magyarország kath. önkormányzási ügyének eldöntése előtt kü-
lönösen és kivételesen intézkedjék. 

A nmlgu miniszter ur válaszának első része örömmel tu. 
domásul vétetvén, a második részére nézt pedig, jelesen a 
vagyonkezelés át nem adását illetőleg, elhatároztatik, hogy 
újból fölirat  intéztessék a nmlgu miniszter úrhoz, melyben egyúttal 
fölkéretik,  hogy a magyarországi kath. hitrokonok önkormány-
zatának mielőbbi életbeléptetését eszközölni méltóztassék ! 

& felirat  elkészítésével Mikó Mihály és Simon Elek bízat-
nak meg. 

8. Olvastatik az igazgató tanács 1873/* évi végjelentése, 
melynek főbb  mozzanatai: 

a) az igazgató tanácsnak birtokon kivüli állása, a vagyon 
átadásának a miniszter ür általi megtagadása; 

b) a püspöki megyét illető és az országos levéltárral Bu-
dapestre felvitt  leveleknek ki nem adatása; 

c) a közoktatás ós nevelés ügye; 
d) az igazgató tanács ügyrendje, a kolosmonostori uradalom 

gondnokságának és erdőszének részére készített és beterjesztett 
utasitás; és 

e) a közgyűlésre vonatkozó szervezetnek javaslata. 
Dr. Farkas Lajosnak elnök ur ő nmlga indítványára az 

előadói teendők szorgalmas és pontos elvégzéseért jegyzőkönyvi-
leg kifejezendő  elismerés nyilvánittatik, és az előadónak ez 
időre eső teljes fizetése  ntalványoztatik; a jelentés pedig véle-
mény-adás végett egy 12 tagu bizottságnak adatik át, melybe 
a kővetkező tagok u. m. Apor Károly báró mint elnök, Gál 
János, Horváth János, Thuri Gergely, Lakács Béla, GroiszGusz-
táv, Ugrón Gábor, Finály Heurik világiak; és Kovács Ferencz, 
Biró Béla, Nagy Lajos, Möller Ede egyháziak választatnak meg. 

9. Dr. Farkas Lq'os a neki megszavazott jutalmat elfogadja 
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é8 kijelenti, hogy azt visszaadja annak, a kitől kapta, azon 
akarattal, hogy ez a középtanodai tanárok részére alapítandó 
nyugdijalapnak első porszemét képezze, föntartván  magának, hogy 
ezen adományozásra vonatkozó okmányát az igazgató-tanácsnak 
beadja. 

A közgyűlés általános lelkesedéssel és köszönettel fogadja 
e kezdeményezést, egyúttal meghagyja az igazgató-tanácsnak, 
hogy addig is, mig e nemes czél elérésére rendszeres munkát 
kidolgozhatna, ezen ajánlatot bevevén, azt rendszeresen kezelje 
és lehető gyarapításáról gondoskodjék. 

10. Felolvastatván világi elnök Jósika Lajos báró ő nmlgának 
Pllspök ur ő nmlgához beadott következő levele: „Nagyméltóságú 
Püspök tir! Kegyelmes Uram! Az erdélymegyei katholikus Status 
Károly Fehérvártt 1873. év 12—13 ik májusban tartott közgyűlése 
engem Igazgató-Tanácsa világi Elnökének megválasztani méltózta-
tott Mely alkalommal, mint jegyzőkönyvének 11 pontja mutatja, ki-
jelenteni bátorkodtam, miszerint belátván, hogy e tiszt gyüle. 
kezetnek ily fontos  hivatal betöltésére kielégítő erők kiszeme 
lésére idejök és alkalmok nem volt, a megbízást ideiglenesen 
elfogadom.  De egyszersmind arra is kérem a t. közgyűlést, hogy 
közelebbről előre haladott időkororaat, gyengélkedő egészsége-
met és családi ügyeim körül való terhes foglalatosságaimat  te-
kintetbe véve, ezen feladattól  felmenteni  és az erdélyi római 
katholikus Status Igazgató-Tanácsának vezetését oly világi El-
nökre bizui méltóztasson, mely fontos  feladatának  minden te 
kintetbcn megfelelni  képes. Hivatkozva fenuebbi  jegyzőkönyvbe 
tett nyilatkozatomra, bátor vagyok Excellentiádat ezennel meg-
kérni, miszerint a közelebbről tartandó közgyűlésre való meg-
hívás alkalmával, kegyeskedjék az illetőket figyelmeztetni,  hogy 
a többek között ezen hivatal betöltéséről gondoskodni ezen köz-
gyűlés egyik teendője leend. Ki is megkülönböztetett tisztelet-
tel maradtam Nagyméltóságod kegyelmes Uram alázatos szolgája 
b. Jósika Lajos." 

A gyUlés tekintetbe véve a nmlgu bárónak az Önkormányzat 
újból életbe léptetése körüli érdemeit, és azon nagymérvű ér-
deklődést, melylyel kath. egyházunk Ügyei iránt viseltetik, őt 
az elnöki tiszt további folytatására  felkéri,  és miután ő nmlga 
a gyUlés e kérését teljesíteni késznek nyilatkozott, meggyengült 
egészségi állapotára való tekintetből egy helyettes elnöknek 
rendkívüli, ezen különös esetre való beállítását elhatározza. 
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11. lnditv&nyoztatik, hogy az előadói hivatal minden más 
hivatallal és foglalkozással,  mely alatt az ügyvédség gyakorlata 
is értetik, egybeférhetlennek  nyilvánittassék. 

Határoztatik, miszerint a választás szabadsága semmi által 
se korlátoltassék; de egyszersmind kimondatik, hogy a megvá-
lasztott előadó más fizetéses  hivatalt nem viselhet. 

13. Miután a mult évben tárgyalt sérelmeink, jelesen: a) 
a nagyszebeni árvaház, b) a káptalantól, a nagyszebeni és brassó 
szt. ferenczrendi  szerzetesektől elvont javadalmazásokat illetőleg 
— mindeddig orvoslást nem nyertek, inditványoztatik, hogy 
ezek iránti véleményadásra egy bizottság küldessék ki. 

Ez indítvány közhelyesléssel fogadtatván,  a bizottság tag-
jaiul megválasztattak: Ráduly János elnöklete alatt Gál János, 
Horváth János, Kolozsi Antal, Éltes Károly, Lukács Béla, Simon 
Elek, Mikó Mihály, Gál Domokos mint jegyző. 

Az erdélyi  róm. katholikus  Statusgyülés  I&74.  Julius 
2-án tartott  második  ülésének 

Jegyzőkönyvéből. 
15. A kiküldött bizottságok elnökei beadván az illető 

munkálatokat, tárgyalásul fölvétetett  az előadó és igazgató ta-
nácsosoknak választása, melynek eredménye a következő: 

Az előadói állomásra szavazott összésen 103. Ebből Veszely 
Károly 42, Éltes Károly 33, Züllich István 12, dr. Farkas La-
jos 8, Beke Antal 3, Filker Elek 2, Gál Lajos 1, György István 
1, Imecs Károly 1 szavazatot nyert. 

Csiki Viktor azon indítványa, hogy a kettő között, kik az 
előadói állomásra legtöbb szazazatot nyertek, uj választás tör-
ténjék, elejtetvén: az előadói állomásra Veszely Károly, meg-
választattnak nyilvánittatik 

16. Inditványoztatván, hogy miután az igazgató-tanács uta-
sítása arról nem gondoskodott, hogy a Statusnak világi elnöke 
és élethossziglan megválasztott előadója és titkárja általános, 
vagy viszonylagos szótöbbséggel választassanak meg, és ezen 
állomásokat a Status igen fontosnak  tekinti, ugyanazért mon-
dassék ki, hogy ezen állomások jövőre általános szavazattöbb-
séggel töltessenek be. 

EQYHÁZT0BTÉNELMI ADATOK II. % 
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Ezen indítvány elfogodtatván,  határozattá emeltetik, hogy 
jövőre a világi elnök, az élethossziglan megválasztandó előadói 
és titkári állomások általános szavazattöbbséggel fognak  betöltetni. 

17. Olvastatik a vallás és közoktatásügyi minister urnák 
1873. évi 1008. elnöki számú leiratára adandó felelet,  és jelesen 
a magyarországi róm. kath. önkormányzat sürgetésének ügyébeni 
felirat  következő szövege: Nagyméltóságú m. kir. vallás és 
közoktatásügyi minister ur! Az erdélyi egyházmegyei róm. kath. 
status évi rendes^közgyülésének megtartására megyés püspökünk 
mint a status elnöke által íolyó év julius 1-ső napjára Gyula, 
Fehérvárra egybehivatván, mindjárt ülése kezdetén felolvastatott 
a nagyméltóságú Minister urnák Budapesten az 1873-ik év jun-
16-án 1008. eln. sz. a. kelt és a nagyméltóságú elnökünknek* 
küldött azon magas intézvénye, melyben nagyméltóságod tudatni 
méltóztatik, hogy az erdélyi püspökmegyei kath. statusnak évi 
közgyűlés-tartásra teljes joga levén, annak abbeli eljárását, mi-
szerint az 1873-ik év május 12-én tartott gyűlésében igazgató 
tanácsát, a mely az akkorig működött kath. egyházi bizottság 
helyébe lépjen, önkebeléből megválasztotta, tudomásul véve, 
egyúttal azon megállapodását is helybehagyni méltóztatott, mely 
szerint az összes, ekkorig a kath. egybázi bizottság hatásköré-
hez tartozott ügyeket jövőben ama már megválasztott 24 tagú 
igazgató tanács befolyásával  kezelendi és intézendi. 

Teljes örömmel és megelégedéssel fogadta  statusgyülésünk 
Nagyméltóságodnak ezenel járásainkat helyeslő és helybenhagyó 
nyilatkozatát, mert abban nemcsak Erdély ősi törvényeinek, hanem 
Magyarország és Erdély egyesítésének részletes szabályozásáról az 
1868-ik évben a már közössé vált országgyűlésen alkotott és 
és szentesítést nyert XLIII-ik törvényczikke azon intézkedésé-
nek is, mely szerint Erdély törvényei, melyek a vallások, egy-
házak önkormányzati szabadságát, jogegyenlőségét biztosítják, 

sértetlenül fenntartatnak,  tekintetbe vételét és teljesítését szem-
léljük. 

Köszönetet és hálás elismerést szavazunk azért is Nagy-
méltóságodnak, hogy pUspökmegyei káptalanunk javadalmazása, 
valamint a nagyszebeni árvaház és az orsolya-apáczák alapitvá-
nyaira vonatkozó sérelmeink orvoslása tárgyában a m. kir. 
pénzűgyminister urnái a kellő lépéseket megtenni méltóztatott. 

Nem ismeretlenek statusunk előtt Nagyméltóságodnak azon 
buzgó törekvései, melyek szerint eltartóztatott alapitványaink jo-
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gosultságát m&r évek óta fölismerve,  azoknak kiadatása, a meg-
szüntetett évi jövedelmeknek folyóvá  tétele iránt mínistertársá-
val a m kir. pénzügyminister úrral szemben több izben kifejtett, 
s a jognak diadalát a javaiban méltatlanul megtámadott sta-
tusnak részéré kieszközölni igyekezett; és mi épen azért, mivel 
azon fellépéseknek  sikertelenségét sajnosan tapasztaljuk, indít-
tatva érezzük magunkat ő Felsége az apostoli király legfőbb 
kegyurunk legkegyelmesebb személyéhez alázatos folyamodá-
sunknak benyújtását elhatározni. A mennyiben pedig Nagymél-
tóságod 1873-ik év junius 16-án 1008. eln. sz. alatt kelt leira-
tában kijelenteni méltóztatott, hogy mult év május 12-én tar-
tott statusgyülésünkből Nagyméltóságodhoz intézett feliratunk 
azon ágának, mely szerint a róm. kath. alapoknak a kormány 
kezelése alóli kibocsátását s azoknak a statusunk álal meg-
választott igazgató tanácsunknak átadását kérelmeztük, az er-
délyi pUspöki megyét illetőleg külön és kivételesen azért nem 
tehet eleget, minthogy ezen kérdés együttesen az összes magyar 
állami kath. egyházra végérvényesen létesítendő önkormányzat 
megállapításának alkalmával és azzal szervezetesen fogna  an-
nak idején elintéztetni: önkormányzati joggal biró és a magyar 
állami kath. egyház egyetemétől vagyon és alapítványok tekin-
tetében merőben kiilöu álló erdélymegyei statusunkra nézve 
egy ujabb sérelmet és megválasztott igazgató tanácsunk mtt-
ködhetésének megszorítását látván, Nagyméltóságodnak ismé-
telve felírni  elhatároztuk, biztos reménnyel lévén, hogy Nagy-
méltóságod a fennálló  törvények és kormányzási állami elvek-
nek hódolva, autonomiai jogaink teljes mérvű visszaállítását 
eszk özlendi. 

Fájdalmas érzéssel látjuk, hogy mult évi május 12-én és 
folytatólag  ülésezett statusunk gyűléséből Nagyméltóságodhóz 
intézett alázatos fölterjesztésünkben  hangsúlyozott azon kéré-
sünk teljesítése, hogy az ország összes katliolikusai várakozásá-
nak megfelclőleg,  a kath. önkormányzat életbeléptetését minél 
előbb kieszközölni és ez által a magyarországi összes kath. hí-
vek ebez kapcsolt reményének is legméltóbb, legjogosultabb, a 
vallások egyenlőségén alapuló kívánalmának eleget tenni mél-
tóztassék, mai napig elhalasztatott. 

A szeretet azon kapcsa, mely bennünket Magyarország 
többi püspökmegyei hitronkonainkkal egybefUz,  azon érdekelt-
ség, melyet az együvé tartozás lelkünkben táplál és a jognak 

r 
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érzete ösztönöznek, ho^y ezen kéréstlnket ezúttal is megújítva 
Nagyméltóságod elé juttassuk. A magyar parlamentaris törvény-
hozás indíttatva érezvén magát a katholikus vallási és egyházi 
javak és alapok jogi természetének megvizsgálására egy bizott-
ságot kiküldeni; a mint értesülve vagyunk, ez működését meg 
is kezdette, századok okmányait nyomozza, azokból törekedik a 
javak és alapok természetét, rendeltetését kideríteni, véleményt 
alakítani s a törvényhozás elé azt beterjeszteni, mely alkalmasint 
hivatva érzendi magát azon vélemény alapján határozni is ; a 
katholikus hivek egy organikus szervezettel nem bírván, melynek 
alapján egybegyűlhetnének, szavukat az „audiatur et altéra 
parsa örök igazságnak maradó elvénél togva védelemre fel-
emelhetnék, kihallgatatlanul való elitéltetésnek és tán anyagi 
kárositásnak is leunének kitéve. 

Már ezen körülmény megköveteli tehát, hogy magyaror-
szági hitrokonaink önkormányzati tért nyerjenek, róluk és ncl 
kttlök semmi eljárások és intézkedések ne tétessenek. 

De megköveteli az ország törvénye az 1879-iki XXVI. t. 
czikk is, mely a vallások egyenlőségét kimondván, annakalap 
ján a katholikusoknak is teljes joguk van a hazai hitfelekeze 
tekkel egyenlő önkormányzatnak élvezetébe lépni. 

Szavunkat emeljük ennélfogva  ujabban is, tisztelettel kér 
vén, méltóztassék nagyméltóságod magas állásánál fogva  oda 
hatni, hogy a magyarországi róm. kath. egyház önkormányzata 
minél előbb életbe léptettessék." 

Altalános lelkesedéssel elfogadtatik  és felküldetni  határoz-
tátik. 

18. Olvastatik a mult évben felterjesztett,  de még mind-
eddig várt kedvező megoldást nem nyert sérelmek tárgyában 
szerkesztett következő Felség-kérvény : 

„Felséges Császár és Apostoli Királyi 
Legkegyelmesebb Urunk I 

Felséged igazságához folyamodunk  egyházmegyénk súlyos 
sérelmeinek megszüntetése végett, melyek már 1868-ban meg-
kezdetvén, jelenleg az eddigieknél is súlyosabbakká váltak. — 
Egyházunk főkegyuránál  esdünk védelmet azon alapítványi va-
gyonainkra nézve, melyek Felséged kegyes elődei által aján-
dékoztatván, miután az általuk kitűzött ezélokra több mint egy 
századon keresztül háborítatlanul egyházmegyénk birtokában 
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voltak, jelenleg Felséged királyi pénzügyminisztériuma által 
lefoglalva  tartatnak. 

Soha még senki kétségbe nem vonta Felséged királyi és 
erdélyi fejedelmi  elődeinek azon jogát, hogy egyházi és nevelési 
czélokra a saját rendelkezésűk alatt volt javakból alapítványo-
kat tehessenek; soha eddig senki nem kételkedett arról, hogy 
azon javak, melyekhői Felséged ájtatos elődei egyházmegyénk 
jelenleg lefogva  tartott alapitványait tették, oly természetűek 
voltak, melyekből akkori törvényes fejedelmeink  egyházi ós 
iskolai czélokra alapítványokat tehettek; — most sem vonatnak 
ezek kétségbe más vallásfelekezetek  hasonló alapitványaira néz-
ve ; csupán róm. kath. egyházmegyénk ellenében támasztatott e 
kétség némelyek által. 

Állami subventiónak neveztetett el azon összeg, mely Fel-
séged dicső elődeinek örök alapitványozásánál fogva  az évek 
oly hosszú során át folytonosan  egyházmegyénk birtokában volt 
Ezen jelszó alatt kezdetett meg a harcz egyházmegyénk saját-
ja ellen. 

Felszólalt sérelmeink óta az ellen püspökünk és az akkori 
kormányszéki ideiglenes katholikus bizottmány; sőt felszólaltak 
Felséged vallás- és közoktatási kir. miniszterei is. Számos átirat 
intéztetett általuk Felséged kir. pénzügyminisztériumához, a leg-
erélyesebben követeltetett e pénzügyminisztérium kezei között 
levő sajátunknak kiadatása; sok halogatás és ellenkezések kö-
zött kétszer ismerte el maga a kir. pénzügyministerium is iga-
zunkat: de alapítványi vagyonunkat mégis lefoglalva  tartja. 

E miatt káptalanunk több tagjának nagyon is szerény ala-
pítványi javadalmai erdélyi szegény vallásalapunk terhére vo-
nattak, mely Portugálliából származik és szegény templomaink 
s plébániáink kiépítésére s felsegitésére  vala kitűzve. Ezen ille-
téktelen roegterheltetés miatt romban hever több templomunk 
és papilakunk. Nagyszebeni róm. kath. lelencz- és árvaházunk-
tól megvonatott a Felséged dicső ősanyja, a nagyemlékű Mária 
Terézia ő felsége  által alapított vagyon és jövedelem; püspö-
künknek a megürült alapítványi állomásokra az árvák felvétele 
betiltatott; és száz meg száz árvánk, kivált a mult évben dü-
höngött cholera következtében élelem, ruházat és nevelés nélkül 
maradt. 

Mult 1873-ik évi május 12-én és következő napjaiban 
tartott Statusgyülésűnkből folyamodtunk  mi is Felséged vallás-
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és kOzoktttási kir. miniszteréhez sérelmeink megszüntetése vé-
gett. Miután azonban ezen folyamodásunknak  sem lett sikere, 
mert daczára azon minisztérium erélyes ujabbi átiratainak, ala-
pitványi vagyonainkat most is a kir. pénzügyminiszter ur 
lefoglalva  tartja: kényszeritvé vagyunk ezen, a mint látszik, a 
két kir. miniszter ur közt fenforgó  nézet összeütközés miatt 
Felségedhez hódoló mély tisztelettel folyamodui.  Bizalommal 
terjesztjük legmagasb szine elébe ügyünket, mert Felséged 
igazságszeretete, dicső őseitől öröklött és épen megtartott vállá* 
sos buzgósága igazságos kérelmünk sikerében, és e végett a két 
kir. minisztériuma közt látszó összeütközésnek megszüntetésében 
kételkedni nem engednek. 

/.  A kdroly-fehérvdri  tim. kath.  kanonokok  alapítványa. 
Az erdélyi püspökséget és gyulafehérvári  káptalant alapí-

totta Szt. István első királyunk 1002 ben. Es több mint ötszáz 
évi fennállása  után megszakadott az 1541-től 1691 ig uralkodott 
erdélyi nemzeti fejedelmeink  korának kezdetén. Súlyos szenve-
dések érték akkor megyénket. A Szt. István által alapitott püs-
pökségi, káptalani és egyébb egyházi javak, ugy a dézmák is 
elfoglaltattak. 

Visszaállította az erdélyi püspökséget 3-ik Károly császár 
és király ő felsége  1713-ik évi február  18-án kelt legmagasabb 
határozatával. 

A lefolyt  vallási viharok alatt elkobzott és fiskálitássá 
tett püspökségi és káptalani régi vagyonoknak nagy része má-
sok birtokába jutott volt; 3-ik Károly ő felségének  visszaállí-
tásakor azoknak csak romjai, és a hajdanihoz képest csekély 
maradványai találtattak a fiscus  kezei közt. Mellőzzük a püspök-
ségi vagyonoknak történeti és törvényes előadását, mint nem 
ide tartozót. Ezen püspökséghez a Felséged kir. minisztériumához 
beterjesztett okiratok szerint alapitott 3-ik Károly ő felsége 
négy kanonoki állomást, összesen 3000 forint  javadalmazással, 
és ezen javadalmazás fedezésére  kiutalta a gyulafehérvári  kincstári 
uradalomnak és a királyfoldi  fiscalis  dézmának jövedelmét; 
miután pedig a gyulafehérvári  kincstári uradalom, mint szabadon 
fennmaradt  kis része a régi pUspöki jószágoknak, a visszaállított 
erdélyi püspöknek visszaadatott: az egész 3000 forintnak 
kiszolgáltatása a szász töldi(királyfőldi)  fiscalis  dézmákra alapít-
tatott. 
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Az 5-ik kanonoki állomást alapította 1722. évben MArtonffi 
György erdélyi püspök, és annak dotatiójára végrendeletében 
hagyományozott 10.000 forintot,  mely a kamatokkal 12 ezer 
forintra  emelkedett. Ezen 12,000 forintot  3-ik Károly ő Felsége 
az 1737-iki október 1-sö napján kelt kötelezvénynyel 5% kamat 
fizetés  mellett kölcsön felvette  és kötelezte magát, hogy a 600 
frtra  rugó kam-itok a királyföldi  fiscalis  dézmák jövedelméből 
fizettessenek. 

A tőkét pedig, mihelyt az erdélyi püspök vagy káptalan 
kívánja, azonnal lefizetendi. 

A hatodik kanonoki állomás alapíttatott a Mártonffi  György 
püspök fentemiitett  12,000 frt  alapítványának 10.000 frtra  fel-
gyűlt kamataiból, melyet egy szintúgy 1737-iki október 1-én 
kelt kötelezvénynyel 3-ik Károly ő felsége  ismét kölcsön vett; 
annak biztosítására lekötötte a királyföldi  dézmát és kamatait 
is a királyföldi  dézma jövedelméből rendelte fizetni. 

A hetedik és nyolezadik kanonoki állomások báró Stojka 
és Bajtay erdélyi püspökeink által alapíttatván, és ezek alapít-
ványa a káptalan által kezeltetvén, ezekről most szó nincs. 
Mindezen nyolez kanonok segélyezésére alapított végtére dicső 
emlékű Mária Terézia ő felsége  1774-ki szeptember 23-án kelt 
legfelsőbb  elhatározásával tejenként 200, és igy összesen 1600 
forintot,  melyet a királyföldi  dézma jövedelméből a kincstári 
pénztárból rendelt évenként kifizettetni. 

Ezekből világos, hogy a négy első kanonok dotatiója egye-
nesen királyföldi  fiscalis  dézmára van alapítva. Az ötödik és 
hatodik kanonok dotatiója a kincstárt a kölcsön vett 22,000 
frtnak  kamatai fejében  terheli: nyolez kanonok részére alapított 
évenkénti 1600 frt  alapitvány végtére szintúgy a kincstárt és a 
fiscalis  dézmát terheli. 

Ezen évenként 5985 frtra  oszt ért. számított javadalma-
zást károly-fehérvári  kanonokjaink 1848-ig a királyföldi  fiscalis 
dézma pénztárból, miután pedig 1848-ban a királyföldi  fiscalis 
dézma és annak pénztára megszűnt, a kincstári pénztárból vették 
folytonosan  és minden megháborittatás nélkül egészen 1867-ikév 
végéig. 

Elismerte és megerősítette ezen jogaikat és az ezekről szó-
ló Királyi íeiratok évényét az 1744-iki erdélyi 7-ik törvényezikk 
is következő szavaiban: „Considerantes porro nihil pro bono 
Patriae exoptatius evenire posse, quam ut sublato penitus j>fr-
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tiura studio, omnis discordiae et quaerimoniarum causa eradiea-
retur: aequum proiode putavimus, ut sicut in praecedenti sexto 
articulo trium nationum et receptarum hic quatuor religionum 
in generáli prospectum est, tresque a romano-catholica religione 
diversae plena et omnimoda libertate, nullisque circumscriptae 
legibus essent; ita non disputatur astate nostra, neque disputa-
bitur Buccessivis quibusvis posteritatum quoque nostrarum tem-
poribus, Episcopatus romano'catholici, et Capituli Canouicorum-
que restitutio juxta resolutiones hactemus emanatas. Et haec om-
nia sensu Diplomatum et subsecutarum Resolutionum Caesareo-
regiarum intelligautur." 

Mindemelett 1868-ban tetszett némelyeknek Felséged ki-
rályi minisztériuma részéről ezen összeget, mint az államköltség-
vetésben az erdélyi róm. katholikusok számára adandó állami 
subventiót tekinteni, és az országgyűlési pénzügyi bizottmány-
nak ily alakban adni elébe. Ezen biányos előterjesztés okozta, 
hogy a pénzügyi bizottság az 1868-iki költségvetésből kitörölte 
és a mi erdélyi vallásalapunkra utalta. Valamint Püspökünk 
1868-iki 3410 sz. és 1871-ki 2360 sz. alatt a vallás- és közök-
tatási királyi minister úrhoz tett felirataiban  felszólalt  ezen in-
tézkedés ellen: akkép kötelez minket is az igazság és a Felsé-
ged dicső elődeitől nyert alapitványaink szentsége Felséged ki-
rályi szine előtt felszólalni  az ellen, hogy a kanonokjaink szá-
mára tett ezen alapítványok, melyek a királyföldi  fiscalis  déz-
ma-jövedelraekre voltak fektetve,  és folytonosan  is azokból fe-
deztettek, jelenleg pedig a szászföldi  fiscalis  dézmának megszű-
nése következtében az ezekért kiadott és a kir. pénzügyminisz-
térium kezében levő kárpótlási papírokat s ezek kamatait kell 
hogy terhelje, az alapitványozáskor kijelölt czélok és intézkedé-
sek megtapodásával, a mi erdélyi szegény vallási alapunkra utal-
tassanak. Ezen vallásalap t. i. az osztrák Jezsuiták által indiai 
missiók segélyezésére gyűjtött és a Lissaboni kereskedelmi ka-
maránál elhelyezett, de a Jezsuitáknak Portugalliából elűzése 
után Pombál gróf  által lefoglalt,  azonban felséges  Mária Terézia 
által visszaperelt összegbői veszi eredetét, ezért Lusitán alapnak 
is neveztetik, melyet a jótetteiben kifogyhatlan  Mária Terézia 
ő felsége  Bajtay püspök kérelmére erdélyi megyénk vallásalap-
jául adományozott. 

Teszen vallásalapunk tőkéje összesen 437 ezer 503 írt 1 
krt; ezen összeget Mária Terézia ő felsége  4% kamatozás mel-
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lett a bécsi bankba a végre tette le, hogy ebből az erdélyi róm. 
katb. paplakok és egyházat építtessenek, és szegényebb lelké-
szek és tanitók javadalmaztassanak. Ezen alap a devalvatio és 
ésemények folytán  1811. évtől kezdve egész az ujabb időkig 
több mint 2 millió frt  veszteséget szenvedett, és jelenleg évi jö-
vedelme 31,656 frtot  teszen. Ily kis vallás-alapi jövedelemre ro-
vatott 1868-tól fogva  kanonokjainknak évenkinti 5985 frt  java-
dalmazása is. Számos templomaink és papilakjaink állanak rom-
ban a miatt, mert 1868. óta hét év alatt már is Ö6szesen41,895 
forint  vonatott el vallás^alapunk jövedelméből kanonokjaink fi-
zetésére. 

II. A nagyszebeni róm. katholikus  Terfzdrvahdz. 
Nagyszebeni Teréz-árva- és lelencz-bázunkat alapította Fel* 

séged dicső ősanyja Mária Terézia ő felsége.  Az 1770-iki mar-
tins 25-ikén kelt alapítványi okmányban egy anyának gondjai-
val rendelkezik: hogyan helyeztessenek el dajkáitatás végett a 
lelenczek megbízható családoknál 7 éve6 korukig, ezen időtől 
fogva  mlképen neveltessenek az árvaházban; minő kézi- és más 
munkákra oktattassanak a fin  és leányárvák; e végre miféle 
mesteremberek legyenek telepítve magában az árvaházi épület-
ben; a kézi mesterséget a házon kívül tanuló fiúgyermekek 
költséggel és ruházattal, vándorlásuk bevégzésevei pedig saját 
mübelyök berendezése végett ötven forint  segélypénzzel segites 
senek; a jobb elme-tehetséggel birók továbbá felsőbb  tanulmá-
nyaikat az árvaházi ellátás mellett folytassák  ; a leány-gyerme-
kek 15 éves korukban, midőn az árvaházból kiléptek, tisztes-
séges családoknál vagy gyárokban és kézmühelyekben szolgá-
latra alkalmaztathatván, idővel férjhez  menetelükkor kiruházási 
adományul 50 forintot  kapjanak stb. 

Ezen árvaházunk alapitványainak legnagyobb része Felsé-
ged áldott emlékű ős anyjától, kisebb része a mult idők kegyes 
magán egyéneitől származott. Mellőzzük a magánosak által tett 
alapítványoknak, mint ide nem tartozóknak tüzetes elösorolását, 
osak annyit említünk fel,  hogy a magán alapítványok évi jöve-
delme teszen összesen 14,640 frt  99 krt o. értben. 

Mária Terézia ő felsége  alapitványai következők: 
1. AZ 1770-iki mártius 25-iki első alapítványi okmány sze-

rint a szászföldi  fiscalis  dezma-jövedelméből évenként 2000 c.m. 
frt  készpénz, mely teszen osztrák értékben 2100 frtot. 
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2. Ugyanezen első alapitványi okmány szerint a szászföldi 
fiscalis  dézma jövedelméből évenkint 2500 kőből gabona. 

Ezen 2500 kőből dézma-gabonának értékét az 1776-ik 
szeptember 26 ikán 1372. sz. alatt kelt udvari leirattal maga 
az alapitó Felség 5000 c.m. frtban  határozta meg évenkint kész-
pénzül fizettetni,  a mely osztrák értékben teszen 5250 frtot. 

Ezen 1776 iki szeptember 26 án 1372, sz. alatt kelt ud-
vari leirat a vallás-és közoktatási kir. minisztérium által 1867-ben 
3469. szám alatti ügy darabja mellé kivétetett, és maga ezen le-
irat jelenleg el van tévedve. De meg van az erdélyi udvari 
cancelláriai levéltárban az 1372—1776 szára alatti csomagban 
magának Mária .Terézia ő felségének  1776. szeptember 18-án 
kelt eredeti Handbillétje, mely a kir. leiratnak alapul szolgált. 
Felségednek hódóló mély tisztelettel esedezünk, parancsolja 
ezan eredeti Handbillétet maga elébe, és ne engedje levéltári 
okiratok eltévedésével, vagy eltitkolásával igazunkat kétségbe 
hozatni. 

Ezen eredeti Handbillét szerint az irt időben Mária Terézia 
ő Felsége azon cserét rendelte volt el, hogy az akkor az er-
délyi tanulmányi alaphoz tartozott kolozs-monostori uradalom, 
mely az 1744-ki 8-ik erdélyi törvényezikk által a pura fiscalitások 
(koronái javak) sorából kivétetvén, a kolozsvári academiát ellátó 
jezsuita szerzetnek adatott, ezen szerzetnek 1773Jki eltöröltetése 
után pedig a fejedelem,  illetőleg a róm. kath. tanulmányi alap 
hatósága alá került, adományoztassék a n.-szebeni árvaháznak; 
az 1770-iki martius 25-iki első alapító-levél szerint a szász 
dézmákból adományozva volt évenkint 2500 köböl gabo-
náért 5000 írt, évenkinti 2000 c.m. írt készpénz, ismét 
az alább b) alatt láthatólag a provinciális cassából alapitott 
4000 frt,  ismét a magán alapítványok jövedelmeiből 1800 frt 
és igy összesen évenként 12,800 frt  az árvaház által bocsát -
tassék át az erdélyi tanulmányi alapnak. 

Tartott ezen csere 1799 i^, a mely évben a november 
7-iki 3499. szám alatti udvari leirattal megszüntettetett; a kolos-
monostori uradalom, mely a fiscalis  direktor által birtokába is 
adatott volt az árvaháznak, de a donationak törvényes statutiója 
habár a statutorium mandatum ki is adatott vala, ugy látszik 
még se vitetett volt véghez, visszament a tanulmányi alapnak, 
az árvaház pedig ismét élvezetébe lépett az itt megirt évenkénti 
alapitványi összegk nek. 
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3. Ugyanezen 1776.iki szeptember 18-án kelt eredeti kéz-
irata Felséged dicsőerolékü ősanyjának tanúsítja, hogy a boldo-
gult felség  ugyanakkor az árvaliázi némely építésekre egy ösz-
szegben 10.000 frtot,  ismét az árvaház alapitványaképen éven-
ként 2000 köböl gabonát rendelt a szászföldi  fiscalis  dézmákból 
1776-tól 1783-ig ezen évi kétezer köböl gabona természetben 
adatott ki, 1793-tól 1790-ig a szászföldi  fiskális  dézmáknak 
haszonbérbe adatása miatt készpénzül fizettetett  ki, de már az 
1790-iki ápril 21-iki 2605 szám alatti udvari leirattal 1000 köböl 
az 1806-iki oetober 2-ki 2555. főkormányszéki  számban látható 
leirattal pedig az egész 2000 köböl ismét természetben rendel-
tetett kiadatni; sőt az 1807-iki ápril 22-röl 3132. sz. alatt kelt 
főkormányszéki  leirattal biztosíttatott is az árvaház a 2000 
köböl gabonának mindig természetben pontos kiszolgáltatásáról. 
Ki is adatott az 1848-ig pontosan, a mely évben pedig a szász-
fiskális  dézmák perceptora valami részt természetben ki nem 
szolgáltathatott; mert nem volt: ez a nagyszebeni piaczi ár 
szerint pénzzel fizettetett  ki, mint ezt az 1822-iki szeptember 
19-én 11,462. sz. és 1823-iki május 23-ról 6198. sz. alatti er-
délyi kir. Thesauriatusi rendeletek ezen éveket illetőleg ta-
núsítják. 

1848-ban a szászföldi  fiscalis  dézma is megszüntettetek ; 
azonban az ezt követett kormányok kétségbe soha sem vonván 
az árv?ház alapítványait, előleg összegeket adattak ki ezen 
2000 köböl gabonáért is; az erdélyi kir. főkormányszék  által 
1861. 1862. és 1863-ban tett felterjesztések  következtében Fel-
séged 1863-ki november 16-án 5288. sz. alatt kelt udvari ren 
delctével akép döntötte el ezen ügyet, hor».y 1848-iki Szt.-András 
hó 1-től 1862-ki Mindszenthó 1-sőig a 15 évi átlagos számítás 
szerint évenként ezen 2000 köböl gabonáért 9960 frt  o. é. és 
igy az irt időre összesen 149,400 frt  adassék ki a már kikapott 
államelőlegek lehúzása mellett, egyszerre, azután pedig 1862. 
Szt.-András bó 1-től kezdve igy évről-évre a Szt.-András hó 
folyama  alatti nagyszebeni piaczi gabona ár szerinti átlagos 
számítás utján megállapítandó összeg tétessék folyóvá  az állam-
kincstárból az árvaház számára. Így állíttatott meg a nagysze-
beni volt államszámvevőség által 1866-ra a 2000 köbölért 9800 
frt,  1867-re 9120 frt,  1868-ra 9420 frt;  a közoktatási ministerium 
számvevősége által 1869 re 9500 frt,  1870. 1871. és 1872-re 
pedig 9420 frt,  és igy ezen évenkénti 2000 köböl gabonának 
értéke legutóbbi számvevőségi számítás szerint 9420 frt  o. é. 
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4. Az 1770-ki martius 25-iki első alapitványi okmányában 
Mária Terézia ő Felsége az árvaház egyik alapítványául rendelte 
a házassági fölraentvények  taxajának egész jövedelmét is, mely 
annakelőtte a kincstárba folyt  be. Ezt húzta az árvaház egész 
1819-ik évig, de az 1819-ik évi szeptember 1-én kelt királyi 
resolutio által a dispensationalis taxa egész jövedelme a Hof-
taxamt javára utalványoztatván, e helyett az árvaház kármente-
sítése fejében  a kincstári pénztárból évenként 800 ezllst frt 
kifizettetni  rendeltetett, miért is egész 1871-ik évig onnan min-
dig kifizettetett  840 frt. 

5. Ismét az 1770-iki mártius 25-iki alapitványi okmány 
szerint az árvaház alapítványául rendelte Mária Terézia ő felsége 
az Erdélyben akkoriban felállított  sorsjátéknak (Lotteria) összes 
jövedelmét is öt évre. Ezt húzta az árvaház 1776-ig, 1776-ik 
évben alapitott Felséges Mária Terézia az árvaleányok részére 
bizonyos sorsjátékot, melynek jövedelmét az árvaház hnzta. 
1777-ik évben az erdélyi sorsjáték bérbe adatván, annak bérlője 
ezen 1776-ik évben az árvaház javára alapitott sorsjáték jöve-
delmének váltsága fejében  köteleztetett a bécsi központi pénz-
tárba 12,000 ezüst forintot  letenni, melynek kamatai fejében  az 
1778-ik évi február  5-iki kir. leirat folytán  az árvaház javára a 
kincstári pénztárból évenkint 800 frt  ezüstben utalvány ózta tván> 
ezen összeg ugyanonnan fizettetett,  tehát osztrák értékben 
840 frt. 

6. Mária Terézia ő felsége  1776. augusztus 16-án kelt 
alapító rendeletével a tartományi pénztárból rendelt évenkint az 
árvaház számára 4000 conventios frtot,  melyet ezen időtől togva 
az árvaház onnan húzott is egész a tartományi pénztárnak a 
kincstári pénztárba történt beolvasztásáig, ezentúl pedig onnan 
osztrák értékben 4200 frtot. 

És igy a Felséged nagyemlékű ősanyjának alapitványai 
szerint árvaházunk évi járandósága ezen alapitváuyokból teszen 
22,650 forintot  o. é., melyek közül a három első 16,750 frtban 
egyenesen a királyföldi  dézmára, s ennek megszűnte után az 
ezért kapott váltsági összegre; 5880 frt  pedig a kincstári pénz-
tárra van alapitványilag utalványozva. 

Virágzó állapotban állott fenn  árvaházunk 1848-ig, sőt 
azután is 402-re ment a rendes száma azon fin-  és leányárváknak, 
kik mint 7-ik éven felüliek  a Mária Terézia Ö Felsége ugy a 
magán alapitók által tett alapítványok, részint benn az árvaházban, 
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részint kivül mesterembereknél étellel, ruházattal, minden szük-
ségesekkel és tanítással ellátva neveltettek; ezek közt voltak 
azon kis lelenczek, kik 7 éves korukon alul az intézeten kivül 
megbizható családok által dajkáitattak. Sőt árvaházunk oly 
becsülésben állott Erdélyben, hogy több tehetős uri családapák 
is fiúgyermekeiket,  az árvaházi igazgató elfogadását  kinyervén, 
általuk kialkudt évi dij mellett behelyezték oda szállásra és 
ellátásra a végett, hogy elemi iskoláikat az árvaházi tanitóknál 
végezzék, ezentuli tanulmányaikat pedig a nagy-szebeni romano-
catholicum gymnasiumba feljárva  folytassák. 

Maga az 1848-iki erdélyi törvényhozás az akkori viharok 
között sein mulasztotta el nagyszebeni árvaházunk épen meg-
tartására gondoskodását kiterjeszteni. Az 1848-iki erdélyi Vl-ik 
törvéuyczik 1-ső §-a a következőt rendeli: „Azon igényeknek, 
„melyek az urbériségeken eddig feküdtek,  és a Vl-ik törvény-
c ikke ly által testületek irányában is teljesleg megszüntetett 
„uri szolgálat, dézma- és pénzbeli fizetések,  ugy a testületek 
„birtokába akár örökös szerződés, akár királyi adományozás 
„által jutott s szintén eltörölt fiscális  dézmák íejébeni kárpótlék 
„iránt testületeket illetőleg fennforoghatnak,  a legközelebbi tör. 
„vényhozás által elintézés végett a ministerium törvényjavaslatot 
„fog  az 1-sőtörvényczikkely 2. §-áboz képest előterjeszteni, mely 
„alkalommal a szász nemzet törvényszerű igényeire is tekintet 
„leend." 

Ezen törvény rendelkezése első jogi alapja Felséged által 
az elveszett dézmák fejében  az erdélyi szász Lutheránus papság, 
ugy némely református  és katholikus parocbiák számára 1860-
han kegyelmesen elrendelt kárpótlások kiadatásának. De szintúgy 
jogi alapja azon kárpótlási igényeknek is, melyet a mi káptalani 
tagjaink a nagyszebeni árvaház és az alább III. és IV. sz. alatti 
elöterjésztésünkben a szeheni Orsolyaapáczák, s a nagyszebeni 
és brassói ferenezrendi  atyák számára a dézmákra fektetett  ép 
oly alapítványoknál fogva  hódoló mély tisztelettel kérünk. 

Sőt az 1848-iki törvényhozás még azon közbeeső időről 
sem mulasztotta el gondoskodni, a meddig ezen 1. g. alapján 
a kárpótlási töke az erre jogosultaknak kiadatnék, és kü-
lönösen is kiemeli a nagyszebeni lelencz- és árvaházat. Az irt tör-
vény 5 §. következőképen szól: 

„Az előbbi § rendszabálya szásztörvényhatóságokbeli némely 
„lelkészek jövedelmét aránytalanul megrövidítvén, hogy ezen 



* 

„szász lelkészek szintúgy, valamint e dézmák általános eltörlése 
„nyomán életmódjok szüséges mennyiségétől elesett, más egy-
„házi személyek is illő kepe nélklll ez évben se maradjanak, 
„a felől  a minisztérium (addig is, mig a közös törvényhozás a 
„magyarországi folyó  1848-iki XXII-ik tőrvényczikk 3 §-anyo-
„mán intézkednék) az illető hatóságok közvetítésével haladék-
talanul rendelkezendik: valamint arról is, hogy a szebeni árva-
„és lelenczház növendékeinek mellőzhetlen szükségei, mennyiben 
„azok más feunmaradó  kútfőkből  kinem telnénak, az álladalom 
„által pótoltassanak.* 

Nagyon kevés jártasságot tanúsítana az erdélyi törvény-
hozás történelmében, ki Felséged atyai személye előtt 1848 iki 
erdélyi tőrvényczikk hatályát azzal kivánná ostromolni, mert 
az a fejedelem  által nem confirraáItatott  Mellőzzük ezt illetőleg, 
hogy az 1848-iki erdélyi törvényczikkek közül csakis egy 
van: t. i. a Magyarországgal! egyesülésről szóló első tőrvény-
czikk, mely az akkor uralkodó fejedelem  V-ik Ferdinánd ő fel-
sége által confirmáltatott;  az országgyűlési választásról szóló 
tőrvényczikk nem a felség,  hanem az akkori Nádor ő cs. kir. 
fensége  által erősíttetett meg. Nem erősítettek meg a szokott 
módon az úrbéri felszabadításról,  karpótlásról, a só árának az 
az unió következtében felebb  nem emeléséről stb. szóló tör-
vénycikkek; de mindazok Felséged későbbi beleegyezése és 
az azokban letett elveknek végrehajtásánál fogva  törvényes te-
kintélylyel bírnak; maga a köztörvényhozás nyíltan rcspectálta 
az erdélyi választási és a só árának fölebb  nem emeléséről 
szóló ezen törvénycinket. Mindenesetre senki ezektől meg nem 
tagadhatja azon tekintélyt, melylyel egy akkor Magyarországgal 
egyesülő erdélyi törvényhozás postulatumainak birniok kell és 
a hol egy még akkor független  ország törvényhozása jogot 
elismerőleg nyilatkozik. 

De szabad legyen az erdélyi törvényhozás történelméből 
felhoznunk  azt, hogy Erdélyben pénzügyi intézkedéseket az 
1691-iki időtől fogva,  mikor a felséges  első Leopold császár és 
királylyal kötött Leopoldinum Diplomával Erdély a felséges 
Austriai ház uralkodása alá visszament, törvényezikki alakban 
(in forma  articuli) épen semmit sem találunk. 

A Leopoldinum Diploma meghatározta azon összegeket, 
melyekkel a béke, vagy háború idején Erdély adózni tartozott, 
is a többit a Felség maga kamarai jövedelmeiből pótolni Ígérte 
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Azonban az ország szükségei csakhamar ezen diploma ideje után 
több adót igényeltek, AZ adóösszeg meghatározása és felszedé-
sének módja mindig Erdély törvényhozási joga volt. De ezt a 
Leopoldinum Diplomát követő években oly sürün tartott ország-
gyűléseink, valamint a későbbiek is soha nem gyakorolták tör-
vényczikki formában,  banem előterjesztések következtében ac-
cordákkal és országgyűlési határozatokkal határozták el. Sőt 
bátrak vagyunk egy más igen nevezetes pénzügyi intézkedésre 
hivatkozni, t. i. a só árára nézve, mely a sóval annyira bővel-
kedő Erdélyben mindig igen fontosnak  tartatott. 

Az 1747«iki erdélyi országgyűlés, habár más tárgyakban 
törvényczikkeit birjuk, de midőn a só árát a királyi tábla fize-
tése tekintetéből, az azelőtti áron felülemelte,  ezt nem törvény-
czikki alakban, hanem országgyűlési határozattal rendelte el. És 
most annál kevésbbé vonhatja bárki kétségbe a mi alapitványa-
inkat illetőleg az 1848-ki VI. t. cz. hatályát, mert még eddig-
elé senki kétségbe nem vonta és nem is vonhatja jogosságát 
azon kárpótlásoknak, melyek a szász lutheránus papság, a re-
formátus  és r. kath. némely egyes parochiák számára épen ily 
alapitványi dézmák megszüntetéséért kiadattak; és mert maga 
Felséged 1848. után 20 év lefolyása  alatt mindig kiadatta az 
alapitványaink szerinti járandóságokat, és ezen királyi tettével 
az 1848 ban megszűnt dézmákhóli összegekért, ezek aequivalens-
séhez jogosultságunkat az irt 1848-iki Vl-iki t.-czikkben letett 
elv szerint elismerte. 

Legelőbb 1868-ban kezdődött meg nagyszebeni árvahá-
zunknak ezen felséged  dicső emlékű ősanyja által alapitott na-
gy obbszerü kath. intézetünknek ostroma. 

Az irt 1868-ik évben october 14 én 17803. szám alatt 
kibocsátott vallás- és közoktatási rendelet megtiltotta püspö-
künknek az árvaházi üres alapítványok betöltését; az azóta le-
folyt  évek alatt száz meg száz árvák részéről vigasztalatlanul 
nyújtatnak bő az esedezések püspöküukhöz. Az elébb megirt 
szép létszám leapasztatott 179 főnyi  növendékségre, mely mellett 
is azonban a régi terhek: a tiszti, tanitói, felügyelői,  ápolónői, 
szolgai, szabó, varrónő, czipész-személyzet, a már azelőtt elhatá-
rozva volt nyugdíjazások fizetései,  a roppant épület conserva 
tiója stb. megmaradtak. 

Ezen miniszteri rendelet tartalmából kitetszik, hogy intéze-
tünk ellenségei az akkori miniszter ur előtt két tekintetből 
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kezdették meg az árvaházunk elleni ostromot, — n. m.: l-ször 
katholikus jellegének tekintetéből és 2-szor azon reáfogással, 
hogy a Felséged áldott ősanyja által tett alapítványok állami 
subventiók volnának. Mi az elsőt illeti, hódoló alattvalói tiszte-
lettel és fiúi  bizalommal valljuk be Felséges Urunk Királyunk 
és egyházunk főkegyura  előtt, miszerint ismerjük mi is azon 
áramlatot, mely a mult évszázad utolsó tizedében kezdődvén, 
Európa több országaiban s némileg már nálunk is a tan- és 
nevelőintézeteket vallási jellegöktől megfosztani  törekedik. De 
Felséges Urunk! mi nagyszebeni árva és lelenezházunk katho 
likus jellegét fel  nem adhatjuk ; nekünk erre sem jogunk, sem 
akaratunk. 

Nincs jogunk, mert Felséged buzgó ősanyja jónak látta 
azt, miként 1770-iki martius 25-iki alapitó okmányából kitetszik 
katholikus jelleggel alapítani; nincs jogunk az alapitő Felség 
szándéka ellen bármit tenni, és nincs joga senkinek tőlünk ezt 
kívánni, épen ugy, mint hajdani fejedelmünk  Bethlen Gábornak 
a fehérvár  -nagy.enyedi ev. református  collegiura számára a 
régi időkben az erdélyi püspökséghez tartozott, de a separatio 
után fiscalissá  lelt jószágrészekből tett alapítványára nézve nincs 
senkinek joga azt kívánni, hogy annak birtokosai az alapitó 
fejedelem  rendelkezésének megsértésével az irt collegium evan-
gelico-reformatus  jellegéről mondjanak le; vágy mint a hajdani fis-
kális dézsmákból fejedelmeink  által a szász lutheránus papság 
részére átbocsátott oly nevezetes részről, és az ezért kiadott 
kárpótlási összegekről senkinek sincs joga azt kívánni, hogy 
annak birtokosai evangelico lutheránus jellegéről lemondjanak, 
és netalán más vallással közösnek, vagy más czélokra használha-
tóknak adják fel. 

Mi a régibb erdélyi institutiók alatt születtünk és növe-
kedtünk fel,  az elejénte volt vallási villongásokat ezen institu-
tióink, jelesen az egyességi eskü (unionis juramentum) ugy 
szüntette meg, hogy mindenik vallás és annak hivei a másik 
vallást és annak híveit is jogaikban oltalmazni eskü által voltak 
kötelesek. Letettük ezen esküt törvényrendeletnél fogva  mind-
nyájan, kik 1848. előtti ország-, vagy megyei gyűlések tagjai 
voltak, letették ezt minden akkori hivatalnokaink, és letették 
az erdélyi mindenik vallásnak egyházi elöljárói is. — 

Mi azt hiszszük, hogy ezen eskü mint oly törvényünkön 
alapuló, mely Magyarországgal történt törvényes egyesülésünkkel 
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nem ellenkezik, most is áll és kötelez; előttünk tehát minden 
oly eszme és törekvés, mely bármelyik vallást jogaiból,' alapit-
ványaiból ós vagyonaiból kivetkőztetni törekedik, törvény- és 
esküellenes és felforgató. 

Ezen nézetünkkel összehangzik az 1791-iki 54-ik erdélyi 
törvényezikk következő rendelete is: „Sacratissima sua Majes-
„tas singulas religiones sccuras benigne reddit, quod piae funda-
„tiones ad mentem ac intentionem fnndatorum  administrabuntur, 
„et cum fundationibus  aliarum religionum non commiscebuntur, 
„ — salve circa illas superinspectionis jure Majestati regiae com-
„petente." 

De akaratunk sem lehet árvaházunk katholikus jellegének 
feladására.  Felséged boldogult ősanyja alapitványait oly hatá-
rozott szándékkal adta erre, bogy katholikus jelleggel birjon.A 
mint tebát feladnók  ezen jelleget, árvaházunk joga azonnal el-
enyésznék azon alapitványok birásáboz. 

A második ürügy, melyet árvaházunk ellenei felhasznál-
tak, azon ráfogás  volt, hogy a fenn  előterjesztett dézmák s egyéb 
összegek állami subventiók volnának. 

_ Felséges Urunk! Magukuak az alapitványi okleveleknek 
megolvasása elégséges ennek megezáfolására.  Nem állami sub-
ventiók azok, hanem a felséges  császárné és királynénak ala-
pitványai. melyeket tett oly vagyonokból, a melyekből az ak-
kori törvények szerint jogosan tehetett alapítványokat. 

Alább bővebben elé fogjuk  adni, bogy ma ezen alapitvá-
nyozások ellen (ellépni már senkinek joga nincs. 

De ezen ürügy alatt tovább folytattatott  a barcz árvahá-
zunk ellen. Előbb a vallás- és közoktatási minisztérium költség-
vetésébe tétettek belé azon összegek, hasonlólag azokhoz, melye-
ket az állam más vallásfelekezetek,  vagy némely intézeteik szá-
mára subventióképeu adott. Azonban az országos pénzügyi bi-
zottság, mint államsegélyt, a vallás- és közoktatási minisztérium 
tárczájára az 1872-iki rendkívüli költségvetésbe tette át. Az 
1872-ik év végéig tehát ily ? valósággal ellenkező czimen, az 
országgyűlés megszavazása következtében mégis húzta az árva-
ház a Mária Terézia ő Felsége által alapitott összegeket, de oly 
hiányokkal, hogy igazgató-tanácsunknak 1874 iki martius 12-ről 
195 sz. a. a vallás- és közoktatási kir. minisztériumhoz tett fel-
terjesztése szerint, a számvevőségi adatokhoz képest már 1869-ik 
év deczember végével 20,280 frt  maradt benn kifizetetlen.  — 

EQYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK II. 10 
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1870, 1871. és 1872. évekre még a benn maradt összeg nincs 
kidolgozva. • Azonban 1873-ra a Mária Terézia ő felsége  által 
tett alapítványok után illő 22650 o. é. írtból egy krajezársem 
adatott ki árvaházunknak; az országos pénzügyi bizottmány épen 
ezen hiányos informatiók  következtében azon javadalmazást sem 
meg nem tagadta, se nem törölte ki mindaddig, mig ezen ügy-
re vonatkozólag a tárgyalások a vallás- és közoktatási, ugy a 
pénzügyi két minisztériumok közt be nem fejeztetnek. 

A folyó  1874-ik évre kiadatott pedig csupán 7671 frt,  ez 
is nem az állami pénztárból, és nem a szászföldi  fiscalis  dézma 
kárpótlási papirok kamatjaiból, hanem az árvaház halaszthatlan 
szükségei tekintetéből előlegképen utalványozta a vallás és köz-
oktatási kir. miniszter ur, még pedig a magyarországi vallás-
alapból. 

üzen nyomorult állásra jutott a Felséged ős anyja buzgó-
ságából alapított árvaházunk, mind az ott nevelt árvák számá 
nak, mind pedig alapítványi javadalmazásainak tekintetében. 

///.  A nagy-szebeni orsolya apáczák zárdája. 

Ezen zárda részére két alapítványt tett Mária Terézia ő 
Felsége. 

1). Az 1779 ki október 20-ki alapítványi okirattal az er-
délyi nemes testőrség számának leszállítása által meggazdálko-
dott 10,000 frt  kamataiból hét leány növelésére évenkint 720 
ezüst forintot  alapított; az*1811-ki november 22-én kelt kir. re-
solutio értelmében pedig az emiitett növendékek nevelésével 
foglalkozó  2 apácza javadalmazására 240 frt  alapíttatott, mely 
összesen 960, vagyis osztrák értékben 1008 frtot  tevő összeg 
1869 évig a királyi kincstárból fizettetett,  de azután ismeretlen 
indokokból az államköltségvetésből kitöröltetvén, ennek folytán 
az 1868-ki szeptember 18 án 16,892 sz. alatt.kelt rendelettel 
1869-ki év végével beszüntettetett. 

2). Ismét felséges  asszonyunk Mária Terezia 1773-ki no-
vember 22-én kelt udvari rendeletével a királyföldi  dézmából 
évenkinti 300 köböl gabona alapítványt tett, mely javadalmazás 
1813-ki február  18-án 1257 sz. alatti udvari rendelettel 200 kö 
böl gabonában állapittatván meg, ezen összegben egész 1848 ik 
év végéig beneficium  panis czim alatt a királyföldi  dézma jö-
vedelméből mindig kiszolgáltatott természetben, A dézma meg-
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szünése után pedig ezen javadalmazás kárpótlása czimén az 
1863-ki január 10-én kelt legfelsőbb  rendelettel 300 frt,  1867-
ki február  17én kelt legfelsőbb  rendelettel smét 300 frt, 
és igy évenkint 600 frt  határoztatott. De ezen 600 frt  összeg-
nék is kiadása a szászföldi  fiscalis  dézmák papírjainak kamataiból 
megtagadtatott, és reá rovatott erdélyi normális iskolai alapunk-
ra, daczára annak, hogy ezen alap czélja is egészen más, t. i. 
szegényebb népiskolák és néptanítók segélyezése és ezeknek s 
özvegyeiknek nyugdija. 

IV.  A nagy szebeni és brassói Szent-Ferencz-rend  zárdát. 

Ezen zárdák számára Mária Terézia ő felsége  1773. szep-
tember 14-ki és 1780-ki augusztus 31-ki alapitványi okirataival 
40 —40 köböl gabonát alapitott a kiiályföldi  dézmából. Ezen ala-
pítvány az 1780-ki május 8-ki és 1790-ki november 25-ki 14717 
sz alatti kir. leiratokkal mint alamizsna állandósittatott, és ter-
mészetben kiadatni rendeltetett, mit az emiitett zárdák egész 
1848-ig természetben mindig ki is kaptak. 

McgszUntettetvén 1848-ban a dézma, a szebeni zárda já-
randóságának értéke évenkinti 140 frtban  megállapittatván, ezen 
140 frt  annak 1867. év vécéig a kincstári pénztárból ki is szol-
gáltatott. 

A brassói zárda részére azonban 1848. évtől kezdve egész 
1867. év végéig nem adatott ki semmi. 

1868 év elejétől kezdve azonban mind a nagy-szebeni, mind 
a brassói zárda részére évenkinti 140—140 frt  az országos pénz-
ügyi bizottság által az erdélyi vallásalapra rovatván, ezen összeg 
azóta mindig ezen alapból fedeztetik;  mi ellen azonban pUspÖ-
kUnk 3410, 3499-1808, és 2360—1871, nemkülönben a volt 
ideiglenes kath. bizottmány 250 -1869 szám alatti felirataikban 
azon okból szólaralottak fel,  mivel vallásalapuuknak más ren-
deltetése lévén, ezen terhet, melyet az egyébiránt sem képes 
viselni, arra róni jogosan nem lehet. 

Azon okmányok, melyekre fennebbi  állításainkat alapítot-
tuk, Felséged kir. minisztériumának kezei közt vannak jelenleg 
is ; a menynyiben pedig a királyi pénzügyminisztériumhoz igaz-
gatótanácsunk által f.  é. január 27 és február  9, 65 és 105 
szám alatt tett felterjesztéseivel  felküldött  több eredeti és hiteles 
okmányainkat azon tisztelt minisztérium átirata következtében 

i<r 
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a vallás és közoktatási minisztérium nekünk f.  é. május 6 án 
visszaadta: készek vagyunk azokat bármikori felszólításra  ismét 
beterjeszteni. 

Engedje most Felséged igazsága hódoló mély tisztelettel 
nézeteinket a következő jogi kérdésekre eléterjeszteni: 

1). Volt-e joga Felséged dicső elődeinek ezen alapítványo-
kat tenni. 

2). Van e joga bárkinek most, az ősiség eltörlése után vita 
tárgyává tenni azt, hogy azon vagyonokról, melyekből Felséged 
királyi és fejedelmi  elődei ezen alapítványokat tették, rendel-
kezhettek. 

A mi az első kérdést illeti: Hogy Magyarország apostoli 
királyai az őket illető legfőbb  kegyúri joguknál fogva  uj püs-
pökségek felállítására  és illetőleg a már fennállott  erdélyi püs-
pökségnek visszaállítására, e püspökségek mellett káptalanok 
állítására, nemkülönben azon joguknál fogva,  mely Magyarország 
királyait az adományok és privilégiumok adása körül illette u^y 
egyháziak, mint magánosok részére, — a nevelés és vaUás ér-
dekében az államkincstárnak jövedelméből kegyes alapítványok 
tételére jogosítva voltak ; azt tanúsítja a hármaskönyv első R. 
11. czimén kivül törvényeinknek oly hosszú sorozata, hogy ezt 
mint a nélkül is köztudomásu tényt bővebben is bizonyítani 
fölösleges. 

Ezen jogát Magyarország apostoli királyainak gyakorolták 
a separatio után Erdély nemzeti fejedelmei  is. Igy állították ők 
fel  és a kővárvidéki pura fiskálitási  uradalomhoz tartozott faluk 
adományozásával javadalmazták az erdélyi ev. ref.  püspökséget; 
felállította  Bethlen Gábor és az akkor a pura fiskálitások  sorába 
iktatva volt fehérvári  uradalomhoz tartozott birtokokkal java-
dalmazta a fehérvár—enyedi  reformatum  collegiumot; adták 
fejedelmeink  a protestantismus elfogadása  után fiscalissá  tett 
szászföldi  dézroáknak mintegy kétharmadát a szász lutheránus 
papság javadalmazására; és hasonlókép adták a szabad helye-
ken, városokon volt fiskális  dézmákat, vagy azok egy részét 
a református  parochiáknak stb. 

Fölséged buzgó elődei 3 ik Károly és Mária Terézia ő 
felségeiknek  tehát ugy is mint Magyarország apostoli királyainak, 
ugy is mint Erdély fejedelmeinek  elvitázhatlan joguk volt a 
mi egyházmegyénk számára azon alapítványokat tenni. 

Mi a második kérdést illeti: az 1848-iki l&-iki magyaror-
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szági törvényczikkely megszüntette elvileg az ősiségét;"Erdély-
ben nem hozatott ugyan erről az 1848 iki országgyűlésen tör-
vény; de soha senki sem kételkedett, bogy a Magyarországgal 
végrehajtott uniónak és az úrbéri felszabadításnak  kimondása 
után az ősiség Erdélyben is megszüntetve van. Ezen jogi alap-
hoz képest bocsátotta ki Felséged 1852 és 1853 ban Magyar-
országot és Erdélyt illetőleg ősiségi pátenseit, melyeket minden 
törvényszékeink nemcsak azóta e tárgyban hozott Ítéleteik alap-
jául tekintenek, hanem Magyarországon elfogadta  az 1861-ki or-
szágbírói értekezlet is, az akkori országgyűlés helyeslésével, az 
örökösödés tekintetében tett kevés módosításokkal. Ezek közül 
különösen a mi ügyeinkre nézve irányt adó 1853 iki május 29-
iki Erdély ősiségi pátens az elidegeuitbetlen korona-javak te-
kintetében, melyek erdélyi törvényes néven pura fiscalitásoknak 
neveztettek, az „uti possidetis" elvét állította fel  a legpraecisebb 
értelemben. Ugyanis annak 24. és 26-ik §-a következőleg ren-
delkeznek : 

§. 24. „Die Rechte des Fiscus in Beziehung aufdie  rei-
„ne Fiskalitáten und Rechte, in deren Besitze er sich gegenwártig 
„befindet,  bleiben demselben unverandert und unanfechtbar.  Da-
„gegen wird das Recht des Fiscus den Besitz von Gütern und 
„Rechten, in welchen sich Priváté der Zeit betűiden durch neu 
„einzuleitende Revindikations Prozesse wegen behaupteter un-
„befugter  perennal Verausserüng oder Verleihung reiner Fiskali-
táten (Produktional „Prozesse) anznfechten  aufgegeben." 

§. 26. „Die bereitz eingeleiteten noch ím Lanfe  befindlichen 
„Prozesse, welche unter die in den §§. 3., 4., 10., 16., 18. und 
„24. erwáhnten Arten gehören, können nicht mehr fortgesetzt 
„werden, und die bisber gepflogene  Verhandlung wird aufge-
„hoben. 

„Jene Productlonal Prozesse (§. 24.) aber, bei welchen seit 
„dem Spruche des darin gefallten  meritorischen Endurtheiles 
„bereits 40 Jahre verflossen  sind ohne dass es in Vollzug gezetzt 
„worden wáre, sind als aufgeboben  zu betrachten.a 

Nincs tehát ma Ítélőbíró és törvényszék Magyarországon, 
a mely előtt bárki megtámadhatná Felséged boldogult elődeinek 
alapitványait, azon tekintetből, mert talán azon javak, dézmák, 
a melyek azon alapítványokra adományoztattak, elidegenithetlen 
koronajavak (pura (iscalitások) lettek volna. — Nincs ma ítélő 
biró és törvényszék, mely ne tartaná bírói esküből folyó  köte -
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letségének, egy azon fiscalis  javak elidegenithetlensége tekintetéből 
támasztott követelést elutasítani — Ezen elv tartatott meg akkor, 
midőn a szász lutheránus papságnak oly szép kárpótlási tőkéje 
a vesztett szászföldi  dézmáiért kiadatott. 

Nem volt Erdélyben kétféle  dézma, melyek közül egyik 
a fejedelem  által elajándékozható, a másik elidegenithetlen lett 
volna; egy jogi természetűek voltak azok, miként ezt alább tüze-
tesebben is eléadandjuk. 

A szá8zlutheranus papság dézmáinak nevezetes része 1848 
előtt a fiscus  részéről meg volt revindicatorius perekkel támad-
va az erdélyi productionale forumok  előtt; folytak  ezen perek 
— a nélkül, hogy a legnevezetesebbek 1848 ig jogérvényes vég-
itéletekkel eldöntettek volna. — Senki azokat ma tovább nem 
folytathatja,  senki hasonlókkal meg nem támadhatja azoknak 
1848-ban volt birtokosait; ezen birtoklásnál fogva  az erdélyi 
ősiségi pátens 24 ik § án/k alapján ki is adatott kárpótlásuk a 
nélkül, hogy bárki a kamara részéről csak mert is volna azon 
követeléssel előállani, hogy mint per alatti kárpótlási igényok 
a perek eldöntéséig zárlat alá tétessenek. Ma sem támadhatja 
meg ezeket ugy az ev. református  és katholikus parochiákat 
sem a végett, hogy az elvesztett dézmákért kapott kárpótláso-
kat adják vissza. 

Egyházmegyénk alapitványait sem támadta meg addig sen 
ki, nem is támadhatja meg ezután is ily perekkel, sőt Felséged 
kormányai sem tettek e tekintetből semmi ellenvetést egészen 
1868-ig. 

Egyébiránt Felségednek e kegyes alapítványokat tett 
elődei iránt tartozunk azon hálás kegyelettel, ho<y kimutassuk 
azt, mikép az ősiség eltörlése előtt fennállott  törvényeinket sem 
szegték meg alapit ványozásaikkal, nem ajándékoztak ők semmi-
olyat, a mit alapítványul ajándékozni jogukban nem lett volna. 
Erdélyben földesúri  nona nem volt; volt a separatio előtt papi 
dézma a magyar vármegyékben, és a siászföldön,  mint királyi 
földön;  a székelyföldön,  mely feudalismust  és dézraával tarto-
zó feudális  alattvalókat nem ismert, papi dézma nem volt. A 
separatio után már Izabella fejedelemsége  alatt a protestantis-
mufl  elterjedvén, minden dézma confiseáltatott,  és a fejedelmi 
udvar tartására rendeltetett. De a mi történt jelen korunkban 
as egyházi vagyon elkobzásával más országokban, hogy t. i. az 
ezt megtevő államok és kormányaik igen kevés hasznát vették 
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ezeknek, ugyanez történt meg majdnem három és félszázaddal 
ezelőtt Erdélyben is. a fejedelmet  dézmásai annjira megkárosí-
tották, hogy Izabella jobbnak vélte a magyar földi  nrbéres hely-
ségek dézmáit a földes  uraknak olcsón örökös haszonbérbe ad-
ni. A földes  urak az akkor megállapított haszonbéri összegeket 
a kincstárnak fizették  ia egészen 1848-ig, és a dézmát úrbére-
seiktől vették, a mikor ezen földesúri  dézmaszedés szintúgy 
mint az árenda megszűntek. De a városokon és más földes  úr-
nélküli szabad helyeken a dézma megmaradt ezen haszonbér 
beadás nt-án is a fejedelmek  számára, rendre azonban az ily 
dézmákból vagy egészen, vagy azok bizonyos részeit, például: 
quartákat az illető protestáns-, később a felséges  austriai házból 
származott fejedelmek  katholikus lelkészeknek is adományoztak. 
Vették ezen parocbiák a dézmákat 1848-ig, akkor ez is meg-
szűnt, és mint fennebb  alázatosan Felségedelébe terjesztettük, az 
1848 ki erdélyi országgyűlés elvileg kimondotta kárpótlásukat. 

A szászföld  róm. kath. papjai a separatió idején egyszer-
re egy tömegben állván át az evangelico luthorana vallásra, ál-
talában törekedtek dézmáikat a confiscatio  daczára maguk szá-
mára megtenni. 

Az approbata constitutio II-ik r. 10. czime, 4-ik czikke 
láttatik ezen dézmák egy negyedes (quarta) a szász papságnak 
megóvni; de ezek a nemzeti fejedelmektől  privilégiumok és fe-
jedelmi engedélyek utján mintegy kétharmadát nyerték meg 
maguk számára; a fiscus  számára alig maradt meg egy harmada. 

Voltak erdélyi fiscalis  directorok, kik hol egyik, hol má-
sik szász papi dézma revindicátiójára pereket folytattak,  meg is 
nyertek ezekből némelyeket a productionale forumon,  de felebbez-
tetvén a Felség elébe, a Felség által hozott végitéletben a minor déz-
mák meghagyattak a szász papoknak. A többi dézmák iránti perek 
a fellebezés  mellett eldöntetlen maradtak 1848 ig, mikor a tör-
vényhozás a dézmák szedését a szászföldön  is mind a papok, 
mind a fiscus  részére megszüntette; egyszersmind kárpétoltatá-
suk elvét is kimondotta. 

Már a nemzeti fejedelmeink  által a szász lutheránus pap-
ság számára ezen dézmarész iránt adott privilégiumok és enge-
délyek, ugy a megyei és több szabadhelyi dézmák iránti ren-
delkezések tanúsítják, hogy ezen dézmák soha sem tar-
tattak elidegenithetlen fiscalitásoknak.  Nem a magyarországi 
törvények szerint, mert az 1514 ki 3-ik törvényezikkben ezen 
jövedelmek a korona elidegenithetlen jövedelmei közé nem szá-
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inittattak, és mert az ily királyi dézmák Magyarországon is ma* 
gánosoknak eladományozhatók, következőleg elajándékozható és 
megterhelhető fiscalis  vagyonok voltak, mint ezt az 1848-ki 
XIII ik törvényezikk 3. §-a is világosan tanúsítja. Nem az er-
délyi törvények szerint. Az approbata constitutio Il-ik része 8-ik 
czime első czikke előszámlálja az erdélyi elidegenithetlen (pura) 
fiscalis  javakat; nincs azon törvényben egy szó is a szászföldi 
vagy más fiscalis  fiscalis  dézraákról, sőt a felséges  1-ső Leopold-
dal kötött 1691-ki deczember 4-ki diploma Il-ik pontja kijelelten 
coniirmálja azon dézmákat, melyek egyházak és iskolák számára 
adattak. Ezen pont igy szól: „Secundo confirmamus  fidelibus 
„statibus omnes Hungáriáé Rcgum, similiter omnium a tempore 
„separatae ab Hungaria Transsylvaniae ejusdem principum 
„Donationes, collationes, Privilegia, Armales, Titulos, ufficia, 
„Dignitates, Decim as et denique q ua e vis b e n e f i e i a  ac 
„bona, sive privatis sive civitatibus ac communitatibus et Coetibus 
„sive cuicunquc ex receptis religionibus a d d i c t a e E c c l e s i a e 
„ P a r o c h i a e vei S c h o l a e factas  et data." 

Ezen Leopoldinum diplomát, mint a fenséges  uralkodó házzal 
kötött egyik alapszerződésünket az 1791-iki 2-ik törvényezikk 
szerint köteles vala mindenik fejedelmünk  inauguratiójakor con-
firmálni  és diploma alakban kiadni. Igy confirmálta  ezt Felséged 
boldog emlékll nagyatyja 1-ső Ferencz ő Felsége 1792-ben, 
ismét Felséged — Isten kegyelméből jelenleg is életben lévő 
nagybátyja V-ik Ferdinánd ő Felsége 1837-ben az ezen évben 
Nagy-Szebenben tartott országgyűléshez leküldött diplomájában 
mely confirmatiókban  annak minden a későbbi törvényezikkek 
által meg nem változtatott pontjait megtartani fogadták: 

„Praeinsertum sacrum diploma, omniaque et singula in 
„eodem contenta, in quantum subsequenter mutuo principis et 
„statuum consensu articulariter alterata non essent, rata et 
„grata et accepta habentes, eisdem nostrum consensum benevo-
plum, et assensum praebuimns, eademque ratificavimns  et con-
„firmavimus  promittentes et assecurantes eosdem status et ordi-
„nes verbo nostro regio et principali, fideque  apud nos et au-
„gustam Dornum nostram nunquam violabili, quod nos juxta 
„praeinsertum sacrum diploma Leopoldinum legesque abinde 
„diaetaliter latas, vei in posterum ferendas  universas et singulas 
„Magni Principatus Transsylvaniae trium Nationum et quatuor 
„receptarum religionum status et ordines in suis legibus, juribusj 
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„libertatibus, immunitatibus, indultis, privilegiis et approbatis 
„consvetudinibus-sacre et illibate conservabimus; conservariqne 
„curabimus". 

1837-iki inauguratiói fogadással  megerősített és minden 
ezen 1837 iki időt megelőző tényekre vonatkozó törvényünk 
tebát nekünk az, hogy azon dézmák iránti adományozások és 
alapítványok, melyeket Felséged buzgó elődjei egyházmegyénk 
számára tettek, esonkitatlanul fen  tartassanak. Kimondotta az 
alapítványok szentségét, összevegyithetlenségét és az alapítók 
szándéka szerint fentartását  az 1791 iki 54 ik fennebb  idézett 
erdélyi tőrvényczikk is. És végre: még egy a kedélyek viharai 
közt tartott 1848 iki országgyűlés sem mulasztotta el a dézmákra 
fektetett  egyházi és iskolai alapítványok fentartásáról  és az ál-
lamnak ezek kárpótlása iránti kötelezettségéről intézkedni az 
általunk fennebb  idézett 6-ik erdélyi törvénycikkben, mely a 
nagyszebeni árva- és lelenczházunkat különösen is kijelöli. 

Erdély egyesülésének Magyarországgal nem lehet azon 
szomorú következése, hogy Erdélynek századoktól fogva  fenállott 
és egyházaknak ugy mint magánosoknak jogait biztosító törvé-
nyei tabula rasanak tekintessenek. 

Az meg nem történhetik a jog és magán tulajdon biztos-
sága tekintetéből, hogy a midőn az ősiségét szabályozó törvény 
még a korona elidegenített javainak visszaszerzését is örökre 
megszüntette, a törvényes fejedelmek  által szabad rendelkezésök 
alatt állott kincstári javakból tett alapítványok téves nézetekből 
egy tolvonással épen az alkotmányos magyar kir. kormány 
által eltöröltessenek. 

1860-ban Felséged kegyelmesen elrendelni méltóztatott, 
hogy a dézmákat vesztett egyházak, jelesen a szászföldi  dézmák-
ra nézve az ottani cvangelico-luthcránus papság, szintúgy, mint 
a fennmaradt  fiscalis  dézma részére nézve a fiscus,  kárpotoltas-
sanak. 

Felséged akkori kormányának intézkedéseivel történtezen 
kárpótlásnak a leggyorsabb keresztülvitele, minél fogva  felsőbb 
rendelettel még azon edictalis hirrététel és törvényszéki kiuta-
lási tárgyalás is meg volt ezekre nézve tiltva, melyet az urbér-
kárpótlási szabályok áltatában minden kárpótlási esetre külön-
külön megtartani rendelnek a végre, hogy ezek alapján min-
den azok ellenében lehető igények bejelentessenek, a törvényszék 
által megítéltessenek, a megállapítottak külön szakasztassanak é* 
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M Így tisztába hozótt igények szerint a megítélt összegek a Jogo 
snltaknak kiutaltassanak. Ezen eljárástól eJtérőleg meg volt 
rendelve, bogy a verificatio  után azonnal adassanak ki az alapigaz 
gatóság által liquidált összegek mind a papságnak, mind a 
fiskusnak. 

Végre is hajtatott a szász dézmakárpotlás Ugye három hó-
nap alatt; kiadatott a szászföldi  lutheránus papságnak elvesztett 
dézmarészéért az erdélyi földtehermentesitési  alapigazgatóságnál 
látható, 1871-iki év végéig szerkesztett hivatalos kimutatás sze-
rint 7,860,397 forint  44 kr. A fiscus  déima-rcszeért pedig semmi tckin 
tettel az azon fekvő  terhekre, a kincstár számára liquidáltatott 
és ki is adatott az alapigazgatóság ugyauazon kimutatásai szerint: 
3,026,101 frt  54 kr. conventiós pénzben. 

Ezen összegből kellett volna kiszakittatni még azok kiuta-
lása alkalmával azon tökének, mely a szász fiskális  dézmát 
Felséged elődeinek alapitványozásánál fogva  terhelte és az 
•zen alapítványoknak megfelelő  kárpótlási összeget átadni erdélyi 
egyházmegyénknek. De azon eljárás, mely Felséged akkori 
kormánya által rendelve volt, mely szerint t. i. mind az 
edictalis hirrététel, mind a törvényszéki kiutalási tárgyalás 
feleslegesnek  nyilváníttatott, elrekesztette egyházmegyénk ak-
kori elöljáróságát attól, hogy ezen alapítványok alapján igé-
nyeiket a szász fiscalis  dézmarész ellenében bejelenthessék és 
törvényszék által egyházunk számára kiutaltassák. 

1861-ben visszaállíttatott ideiglenesen Felséged által az 
erdélyi királyi főkormányszék  és e mellett megkezdette mükö-
kését ismét a róm. katholikus bizottmány. Nem mulasztották 
el ezek szintúgy, mint akkori pUspökUnk is Felségedhez ala-
pitványaink érvényesítése végett felterjesztéseket  tenni. Ezek 
következtében oldatott meg Felséged által a nagyszebeni árvaház 
2000 köböl gabonájának Ugye is 1803-iki november 16-án 5288. 
szám alatt kelt kegyelmes kir. leiratával mind az addigi hátralékok, 
mind az azutáni évenkinti illetőségeknek a nagyszebeni piaczi 
ár szerinti kiadatása iránt. Ki is adattak azután a fennebb  elő-
sorolt alapítványokat illető összegek akadálytalanul egész 1868-ig. 
De mint az 1868-iki oktober 14-én 17,803. sz. alatt pUspökUnkhez 
intézett vallás- és közoktatási ministeri fennérintett  rendelet ta-
núsítja: elleneinknek legelőbb Felséged ezen ministeriumában 
sikerült alapitványaink ellenében némi kételyeket támasztani. 

Azonban pttspökttnk és az akkori róm. katb. bizottmány 
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felvilágosító  felterjesztései  csakhamar feltüntették  ezen miniszté-
rium kebelében tévességét azon eszmének, mintha azok az állam 
által tetszés szerint megadható vagy megtagadható subventiók 
volnának. De az előbb tett hiányos informatióknak  bal ered 
ménye még eddig megmaradt az országos pénzügyi bizottmány-
ban; — sőt áthatott Felséged királyi pénzügyminisztériumába is; 
és a két minisztérium közti tárgyalások hosszadalma és né-
zeteiknek különbsége miatt az ügyről az országos pénzügyi bi-
zottság sem jöhetett tisztába, mint azt fennebb  előadott rendel-
kezései tanúsítják. Elején másként állott a királyi pénzügymi-
ni8teriumban alapitványaink felfogása. 

Felséged álladalmi tanácsosa gr. Lónyai Menyhért ur mint 
pénzügyminister 1868-ban augusztus 12-éről 13432. sz. alatt 
kérdést intézett a vallás- és közoktatási ministeriumhoz, hogy 
nem tartaná-e czélsz ellnek a szász dézmapapirokat, melyek Nagy-
szebenből akkor hozattak volt fel  az országos pénztárba — 
terhelő, ez átirat szerint mintegy 21355 frt  évi alapítványi ősszeg 
tekintetéből, hogy azokból mintegy 428000 frt  kiszakasztassék 
és tétessék át a nagyszebeni pénztárnak a végett, hogy annak 
szelvényei kamataiból az árvaház alapítványi összegei félévenként 
kiadassanak Mire a már akkor tisztába jött vallás- és közök 
tatási miniszteriül' ltftíy.  évi 14650. sz. alatt azt válaszolta a 
pénzügymini8teriuinnak, hagy az irt czélra nem annyi, hanem 
495,410 kiszakítandó. 

Azonban gróf  Lónyai Menyhért ur megválván a kir. pénz-
ügyministeriumtól, az ezután következett királyi pénzUgyrainiitcr 
ur alatt halogatással és elodázásokkal találkoztak Felséged vallás 
és közoktatási miniszterének legalaposabb és erélyesebb oly 
számos átiratai, inig végié kénytelenittetett tavalyi átirataiban 
azt is megírni, hogy ha még tovább is eltartatnak azok az ala-
pítványi czéloktól. kénytelen leend bepereltetni azok kiszolgálta-
tása végett. 

Ily körülmények közt nyílt meg tavaly május 12-én sta-
tusgy ülésünk, melyben Felséged még 1867-iki augusztus 19-én 
kibocsátott kegyelmes rendeletéhez képest igazgató-tanácsunk 
megválasztatott és átvette a megszüntetett erdélyi királyi főkor-
mányszék melletti kath. bizottmány teendőit. 

Ezen statusgyülésünk felirataival  folyamodott  Felséged 
vallás- és közoktatási királyi miniszteréhez alapitványaink lefog-
laltatásának megszüntetése végett. A vallás- és közoktatási mi-
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niszter nr azonnal még julius 9-én ismételve átirt a királyi 
pénzügyminiszter nrhoz, ezen ministerium két hónap múlva 46056. 
sz. alatt áttette ügyeinket a kincstári jogUgyek igazgatóságához 
jogi vélemény adása végett. Megadatott ez is. 

Ekkor a királyi pénzügyministerium némely alapitványi 
összegek iránt oklevelek felterjesztését  kivánta igazgató-taná-
csunktól 1873. deczember 2-án 56,426. sz. a. kelt rendeletében. 
Felterjesztettek azok 1874-iki január 27-én és február  9-én 65. 
és 105. sz. alatt a királyi pénzügyministeriurnhoz intézett felvi-
lágosító feliratok  mellett. 

Ezalatt Kerkápoly Károly ur lemondott a pénzügyminisz-
erségről, átvette annak vezetését Felséged akkori királyi minis-
tcrelnöke Szlávy József  ur. Felségedezen általunk mindig őszinte 
bizalommal tisztelt álladalmi tanácsosának tiszta látása és szep-
lőtelen igazsága alapos reménynyel kecsegtetett, hogy valahára 
ügyeink végleg megoldatnak. Meg is történt ez, de csak elvileg, 

mgyanis a királyi pénzügyministerium vezetésével megbízott 
ministerelnök ur 1874-iki martius 5-én 5834. p. U. m. sz a. 
Felséged vallás- és közoktatási királyi ministeréhez intézett át-
iratában azt fejezi  ki, mikép annak, miszerint a felsorolt  alapít-
ványok jogos igényeik kielégitbetéséhez mindeddig nem juthattak, 
a pénzügyministerium nem oka, — hanem oka azon körülmény, 
hogy az országgyűlés pénzügyi bizottsága azokat, valószínűleg 
nein elegendő kimerítő és szabatos informatiók  alapján, a vallás 
és közoktatási tárczában kezelt egyéb alapokra utalta. A királyi 
ministerelnök ur ismételve elismervén ezen alapitványi követelé-
seknek azon jogosultságát, hogy azok az erdélyi királyföldi 
dézmavált6ágért nyert értékekből elégíttessenek ki, — a királyi 
vallás- és közoktatási minister ur minden ide vágó törekvését 
nemcsak ellenezni nem, de hathatósan támogatni fogja.  Miután 
axonban az erdélyi dézmaváltság kötvényei nem alapszerüleg 
kezeltetnek, hanem az ingó államvagyon álladékába fölvétettek: 
arra, hogy ezen váltságtőke egy része a mondott alapítványok 
követeléseinek kielégítésére kíutalványoztathassék, az országgyűlés 
határozata szükséges, — melynek kezdeményezését és kieszköz-
lését a királyi vallás- és közoktatásügyi minister ur tárczájához 
tartozónak tekinti. Ezen elvi nehézségek és akadályok miatt 
tehát a pénzügyministeriumot vezető ministerelnök ur azon 
helyzetben sincs, hogy a nagyszebeni árvaház évi járadéka fejében 
akkor sürgetőleg kivánt 7671 frt  kiutalványozása iráut iatózkad -
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hessék mindaddig, raig arra a törvényhozás fölhatalmazását  ki 
nem nyerendi, mely árvaház előadott nehéz helyzetén azonban 
segíthetni a királyi vallás- és közoktatási minister urnák a ren-
delkezése alatt álló több alap segélyével inkább lesz lehetséges 
és legczélszertlbb is, mint az emiitett összeget a törvényhozás 
felhatalmazása  nélkül az állam kincstárából kiszolgáltatni. 

Azonban a tisztelt miniszter elnök ur ezen átiratának meg-
tétele után kevés idővel tárczájáról lemondott. Felséged méltóz-
tatott a pénzügy vezetésével a mostani azonczimll királyi minister 
urat megbizni. Es azóta ismét állanak ügyeink; hiába volt ala-
pitványaink jogosságának elvileg elismerése mindkét ministerium 
által, — azok máig is a királyi pénzügyminiszter ur által a 
szászdézmapapirokban jövedelmeikkel együtt lefoglalva  tartatnak ; 
kiszolgáltatásukra semmi lépés nem tétetett, — csakis azon 
pillanatnyi segélylyel vagyunk, melyet a királyi vallás- és köz-
oktatási minister ur szánalma a már majdnem étlen és ruhátlanul 
útnak bocsátandó árváinknak nyújtott, t. i., mint fenneb  emiitők, 
7671 frtot  előlegképpen a magyarországi vallásalapból. 

Felséges Urunk! Azon htiség, melyet egyházunk iránt 
életünk utolsó perczéig meg fogunk  tartani, — azon kötelessé-
günk, melylyel állásunknál fogva  ennek és a gondozása alatti 
árváknak tartozunk sajátját védeni; — azon hálás kegye-
let, melyet az egyházmegyénket ily szent czélokra tett ala-
pitványaikkal ellátott boldogult királyaink; Felséged buzgó elő-
dei iránt kebleinkben érzünk ; kényszerítenek Felségedhez hódoló 
mé'y tisztelettel és tini bizalommal folyamodni. 

Történeti hűséggel az alapitó oklevelek szerint előadtuk a 
fennebiekben  alapitványaink keletkezéseit, jogosultságát, azoknak 
egyházmegyénk által egy századon keresztül háborítatlan folyto-
nos birtoklását, 1868. óta az e tárgyban keletkezett alaptalan 
félreértéseket,  Felséged vallás- és közoktatási ministeri urnának 
ezek körül csakhamar megkezdett és folytatott  igazságos törek-
véseit ; azon hátráltatásokat, melyek ezek ellenében Felséged 
királyi pénzügyminisztériuma által nemsokára tétettek, igazunknak 
végre ezen minisztérium által is elvileg megtörtént elismertetését, 
de ennek daczára is alapítványi vagyonainknak, a királyi pénz-
ügyministerium által lefoglalva  tartását. 

Legnagyobb része alapitványainknak a szászföldi  fiskális 
dézmára vala Felséged dicső elődei által fektetve.  Semmi két-
ség nem lehet tehát azon jogos kérésünket illetőleg, hogy az 
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azoknak megfelelő  ősszeg kiszakítandó és átadandó a szászföldi 
fiscalis  dézmáért nyert papírokból. Vannak azonban némelyek, 
melyek részint mint püspökeink által alapitott tőkék kölcsön-
képen, részint mint Felséged bodogult elődei alapítványainak 
értelmében meggyUjtetett tőkék a bécsi központi pénztárban 
valának elhelyezve és az évi javadalmazások is ezen alapon 
utalványozva. Habár ezen néhány kisebb összegek kiszolgáltatása 
az állam activáinak kérdésével láttatik összefüggésben  lenni: de 
alapitványainknak az alapító felségek  szándéka szerinti csonkit-
hatlanságaés már valaha a kitűzött czélokra maguk teljességében 
leendő fordithatása  megengedi ezek tekintetében is azon alá-
zatos könyörgésünket, hogy elégíttessék ki egyházmegyénk ezeu 
kis részre nézve is szászföldi  dézmapapirokkal és a helyett az 
állam ingó vagyonait kezelő pénztárba tétessenek vissza az állam 
activái kérdésének megoldásakor e czimeken visszanyerendő 
összegek. 

Hódoló mély tisztelettel esedezllnk tehát Felségednek, 
méltóztassék lefoglalva  tartott alapitványaink kérdését saját 
elnöklete alatt tartaudó ministeri tanácsban tárgyalás alá vétetni; 
ezen módona királyi ministeriumában mutatkozó nézetkülönbsé-
geket az igazság és alapitványaink szentségének alapján elenyész-
tetni és dicső elődei buzgósága által egyházi árvák iránti kö-
nyörületi és nevelési czélokra tett ezen alapítványokat egyház-
megyénknek visszaadatni rendelni, a jövedelmeket pedig sietöleg 
folyóvá  tétetni." 

Elfogadtatik  és annak ő cs. és apostoli királyi Felségéhez 
való személyes beadására pUspök ur ő nagyméltósága és világi 
elnök ő nagyméltósága, esetleg ennek helyettese kéretik föl. 
Gál Jánosnak pedig ez Ugy körül kifejtett  szorgalma- és fárad-
ságaiért jegyzőkönyvileg kifejezendő  elismerés batároztatik. 

19. Olvastatik az igazgató-tanács jelentésének bírálatára 
és az abban foglalt  indítványok fölötti  véleményadásra kiküldött 
bizottság munkálata, mely igy szól: „Tisztelt statusgyülés! A 
jolyóévi julius 1-én tartott ülésben azzal bízattunk meg, tárgyalnék 
és vizsgálnók meg a róni. kath. St.itus igazgató-tanácsának az 
1873-ik évre vonatkozó jelentését, s egyúttal vizsgálnók meg, 
mennyiben felelt  meg ezen igazgató tanács azon utasításnak, 
mely részére a Statusgyülés 1873. évi május 13-án tartott ülé-
sében, hatáskörére, teendőire, jogaira és kötelességeire vonat-
kozólag kiadatott. A bizottság igyekezett megfelelni  ezen fel-
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adatának és e tárgyra vonatkozólag véleményes jelentését a 
következőkben van szerencsénk előterjeszteni. A bizottság min 
denek előtt kénytelen megjegyezni azt, hogy az igazgató-ta 
nácsnak előterjesztett jelentését sok tekintetben igen hiányosnak 
tartja. A z igazgató tanács möködésről ezen jelentés igen hiányos 
képet tüntet elő. Pedig az igazgató-tanács szervezetünkben igen 
foutos  tényező, mert oly végrehajtó közeg, mely a királyhágón 
inneni katholikus egyház autonom hatáskörének gyakorlására, 
s az ezen autonomiai határain belől létező igen tontos érdekek 
megvédésére van hivatva. Nélkülözzük e jelentésben az e g y-
házmegye i i s k o l a i és n e v e l é s i ü g y i s m e r t e t é s é t , 
nélkülözük bár megközelítő kimutatását az egyházmegyei ingó 
és ingatlan vagyonnak, s számos más a kegyúri jogból, az 
alapítványok, és ösztöndijak adományozásából stb. származó vi-
szonyok ismertetését. 

Elismerjük, hogy e hiányosságuak oka nem az igazgató-
tanács jóakaratán mult, hanem a kezdet nehézségeiben leli ma-
gyarázatát, és az átmenet azon nehézségeiben, mely a legjobb 
akaratot s a legbuzgóbb kitartást is a rendelkezésre állott idő 
rövidsége által paralysálja; a melyhez még az járul, hogy a 
mult évben megállapított utasítás számos újítást tartalmaz, a me-
lyeknek életbeléptetése nem is függött  egyedül csak azigazga-
gató-tanácstól, hanem számos más illetékes tényező buzgóságától 
és jóakaratától. És a bírálat megejtésénél mindenesetre tekintetbe 
kell venni azon körülményeket, melyek hátriltatólag hatottak; 
azon helyzetet, melyben a működését megkezdő igazgató-tanáos 
volt s a mit jelentésében a visszonyóknak megfelelőleg  követ-
kezőleg jelleinze: „Betelé egy még csak az alakulási stadiumban 
levő végleges szabályozást váró autonom élet, mely az átmenetek 
minden nehézségeit tünteti fel;  mig ismét kifelé  s külöuösen az 
állainkormnnynyal szemben a testületi vagyont illetőleg a birtokon 
kívüli állapot minden képzelhető kátrányaival ; egyéb tekintetben 
ugyancsak hasonló azon viszonyhoz, melyben az egyik és 
pedig az erősebb fél  folytonosan  azon hiedelemben él, hogy a 
másik csak azt jogosult tehetni, a mit ő megengedni épen jónak 
lát u A szóban forgó  jelentés hiányosságát tehát nem vádként 
hozzuk fel,  hanem alkalmat veszünk magunknak arra, hogy az 
ily jelentések jövőbeni szerkesztésére vonatkozólag terjeszszük 
elő véleményünket. A bizottság ugyanis azon nézetben van, hogy 
igen szükséges, hogy az igazgató-tanács évenként az egyházmegye 
ngó és ingatlan vagyonáról is jelentést tegyen. 
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Nem kíván egy terjedelmes, és az apró részletekig terjedj 
jelentést, hanem igen is óhajtja, hogy az igazgató tanács a Status-
gytllést minden évben értesítse az egyházmegye vagyonának 
állapotjárói; nevezetesen, hogy miből áll ezen ingó és ingatlan 
vagyon? gyarapodott-e vagy fogyott-e  a lefolyt  évben ? esetleg 
s a körülményekhez képest a Kezelés, az idökénti elhelyezés 
is befektetés  módját is szükségesnek tartja a bizottság a je 
leütésbe felvenni,  hogy a közgyűlés az egyházmegye vagyonáról 
nagyban és egészben, érthetően és világosan mindig tájékozva 
legyen. 

Azt hisszük, azon kivánság alaposságát és helyességét) 
hogy a Statusgyülés az egyházmegyei vagyonról értesülve le-
gyen mindig, nem kell indokolnunk. 

Hogyan felelhetne  meg a Statusgyülés a maga fel  adatának? 
hogyan gyakorolhatnáaufonom  hatáskörét? hogyan szavazhatna 
kiadásokat egy és más czélra? hogyan gyakorolhatná az el-
lenőrzést? ha nem ismeretes előtte a határ, melyen tül pénzügyi 
tekintetben nem léphet! S azon ellenvetést nem fogadhatjuk 
el, hogy a költségvetés teljes tájékozottságot nyújt. Az csak 
egy része az egyházmegyei vagyonnak s csak egy évre szól, 
tehát a fogyatkozást  vagy gyarapodást nem tünteti ki9 és te-
kintve azt, hogy a Statusgyülések csak rövid ideig tartanak, 
a költségvetés, melyet még hosszabban tanulmányozni kell, hogy be-
lőle pénzügyi eredményeket kivonhassunk, nem felel  meg azon czél-
nak, melynek egy az általunk körvonalzott módon tartott inkább álta-
lános és rövidebb jelentés teljesen megfelelne.  8 azt sem tarthatja 
a bizottság alapos ellenvetésnek, hogy ily kimutatást most azért 
sem lehetne készíteni, mert az egyházmegyei vagyon egy részét 
a kincstár még át nem adta; s hogy az adóhivatalok igen hiá-
nyos kimutatásokat bocsátottak az igázgató-tanács rendelkezésére, 
sőt ezen utóbbi kürUlményt épen jelen javaslatának indokolása 
gyanánt hozza fel  a bizottság, mert szükségesnek véljük, hogy 
egyházmegyénk ingó és ingatlan vagyonáuak álladéka a kincs-
tárral szemben is minél elébb tisztába hozassék. 

Ezen indókokból a következő inditványt van szerencsénk 
előterjeszteni : 

I. „A Statusgyülés utasítja az igazgató-tanácsot, hogy évi 
jelentésében az utasitás 8. §. e) f)  g); a 14. §. és 23. §. értel-
mében a* egyházmegye ingó és ingatlan vagyonának állapotjá-
rói is tegyen jelentést; s a mennyiben a kormány által kezelt 
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egyházmegyei vagyon mennyisége iránt merülne fel  kétség, en-
nek mielőbbi tisztába hozatala végett tegye meg a szükséges 
és czélhoz vezető intézkedéseket." Szükségesnek látja a bi-
zottság azt is, hogy az egyházmegyei közoktatás állapotáról 
évenként kimerítő jelentés tétessék a Statusgyülés előtt, mely 
a haladást vagy hanyatlást, a szükségesnek mutatkozó refor-
mokot és javításokat, s általában a katholikus vallásfelekezet 
közoktatási ügyét hiven előtüntesse, s erre vonatkozólag alan-
tabb lesz bátor a bizottság egy javaslatot előterjeszteni. 

Az alapítványok és ösztöndijak adományozását, a kegyúri 
viszonyokat s más a Statusgyülést érdeklő és hatáskörébe eső 
ügyeket illetőleg is szükségesnek tartja a bizottság, hogy aSta-
tusgyülésnek időnként s a körülményekhez képest jelentés té-
tessék, valamint azon perekről is, melyek a kath. Status va-
gyonát érdeklik; ennélfogva  a következő indítvány elfogadását 
ajánljuk: 

II. Az igazgató-tanács utasittatik, hogy évi jelentésében 
az alapítványok és ösztöudijak adományozására, a kegyúri vi-
szonyokra, a kath. Status cselekvő és szenvedő pereire s más 
a Statusgyülést érdeklő és hatáskörébe eső ügyekre is terjesz-
kedjék ki. 

Áttérve ezek után az igazgató-tanács 1873-ik évi működé-
sére, a bizottság meggyőződött arról, hogy az igazgató-tanács 
mindazon kötelességeinek, melyek az utasitási szabályok 8. § 
a) 1,8 §. c) 1.12. §. 18. §. 21. §. 22. §. 25. §. pontjaiban foglaltatnak, 
megfelelt.  Azonban sajnálattal constatálja, bogy az igazgató-tanács, 
nagyrészt a kezdet és átmenet nehézségeinél isjáltala el nem há-
ríthatott akadályoknál fogva,  hatáskörét a maga teljességében 
nem gyakorolta, és nem felelt  meg több igen fontos  feladatnak, 
a melyek ugyanezen utasítás értelmében kötelességei közé 
tartoztak. 

Igy nevezetesen nem gyakorolta a tanulmányi és vallás-
alapot megillető kegyúri jognál fogva  az azokból teljesen java-
dalmazott egyházakban a lelkész felajánlási  jogot; nem szerez-
hetett magának tudomást az iskola ós nevelésügy állásáról, en-
nélfogva  nem ügyelhetett fel  arra, hogy az e czélnak s a ha-
ladás kívánalmának megfelelőleg  kezeltessék; az egyházmegyéd 
beni közoktatás állapotáról jelentést nem tett, a tanárok kine-
vezését és megerősítését vagy megválasztását nem gyakorolta; 
nem készítette el kellő időben az 1874-iki költségvetés terve-
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zetét; holott ez az utasitás 13. §-a értelmében az igazgató-tanács 
kötelessége lett volna. Az igazgató-tanács jelentésében ezen ké-
sedelmet annak tulajdonítja, hogy a kormány az 1874-iki költ-
ségvetést mai napig sem készíttette meg, és nem küldte meg ; 
de a költségvetési tervezet megkészitése az „Utasítás" 13. §-a 
értelmében az igazgató-tanács kötelességei közé tartozik; s álta-
lában homlokegyenest ellenkezik az autonomia fogalmával, 
hogy a katholikus vagyon mikénti hovaforditását  első sorban a 
kormány szabályozza. 

Az ingó és ingatlan egyházmegyei vagyon állásáról nem 
szerzett magának kellő tudomást, és a számadások ellenőrzését 
nem gyakorolta, mely utóbbi körülmény részben abban leli ma-
gyarázatát, hogy az alapok és alapítványok egy részét a kor-
mány kezelvén, ezen közegek az igazgató-tanács ellenőrzési kö-
rén kivül esnek; az egyházközségi vagyon és jövedelmeknek az 
illető egyházközségi tanácsok által leendő helyes kezelését nem 
ellenőrizte, végül a kegyurak kötelességeire nem ügyelt fel. 

Miután azonban mint megjegyeztük, ezen mulasztásoknak nagy 
része a körülményekben teljes magyarázatát találja; a bizottság 
a fentebb  elősorolt tárgyakra vonatkozólag a következő indít-
ványokat teszi: 

III. Az igazgató-tanács utasittatik, hogy jövőre teljes mér-
tékben gyakorolja mindazon jogokat, illetőleg kötelességeket, 
melyek az 1873-ki Utasitás 8. §. b) 8. §. g) 10. §. 11. §. 14. 
§. 15. §. 17. §. pontjaiban foglaltatnak. 

IV. Az igazgató tanács utasittatik, hogy az 1873. évi uta-
sitás 8. §. d) 9.§. pontokban foglalt  határozatokat teljesítse. 
Egyúttal fólkéretni  határoztatott az elnöklő erdélyi püspök ur 
ő nmltsága, hogy a katholikus tanodák igazgatóit utasítsa, mi-
szerint az igazgató-tanács ebbeli rendeleteinek haladék nélkül 
eleget tegyenek. Nem különben felkéretik  püspök ur ő exja, 
hogy azon esetben, ha az igazgató-tanács közvetlen vizsgálattal 
akar magának meggyőződést meríteni egyes iskolák állásáról; 
ezen vizsgálatot megengedni méltóztassék. 

V. A statusgyülés hibáztatja azt, hogy az igazgató-tanács 
az utasitás 13. §-ának nem tett eleget, sem az 1874-iki, sem az 
1875-iki költségvetés tervezetét nem készítette el és nem ter-
jesztette elő. Utasítja tehát az igazgató-tanácsot, hogy az eddigi 
adatok és eredmények alapján az 1875-iki és 1876-iki budgetek 
tervezetét elkészítvén, azokat terjessze a jövő statusgyülés elé. 
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Addig is felhatalmaztatik  az igazgató-tanács, hogy 1874 folya-
mában az 1873-iki költségvetés alapján folyóvá  tétethesse a 
szükséges összegeket. 

Áttérve az igazgató tanács jelentésére: ismeretes a tisztelt 
statusgyülés előtt, hogy a kath. vallási, tanulmányi, ösztöndíj 
s egyéb alapok és alapítványok máig sem adattak a kormány 
által igazgató-tanács kezelése alá. E tekintetben az igazgató ta-
nács megtette azt, mi a mult évben hozott határozat értelmében 
kötelessége volt. Ismeretes az elutasító válasz, mely arra jött. 

Ily körülmények közt a bizottság nem lát más ezélrave-
zetőbb módot, mint ha egyenesen a fejedelemhez  visszük fel 
ügyünket, a trón zsámolyához, a hova folyamodni,  a hol igaz-
ságot keresni mindig szabad. Azt hisszük, ezzel nem sértjük 
meg az alkotmányos fejedelmet,  nem sértjük meg a felelős  mi-
nÍ8teriumot. A kérelme/ési jog a trónhoz mindig szabad; igaz-
ságot adni és az igazságtalanul megsértett érdeket kielégíteni, 
ez a legfényesebb  királyi praerogativa. S ez esetben épen a 
fejedelem  a legeompetensebb fórum,  ki az elágazó felfogásokat, 
az összeütközött érdekeket kiegyenlítheti, — nem hatalom sza-
vával, mert ez nem lenne kiegyenlítés, hauem az igazság és 
méltányosság alapján; mert ott, a hol valamely kérdésre nézve 
a korona tanácsosainak véleményei szétágaztak, ott az alkot-
mányos király feladata  a nézeteket vagy kiegyenlíteni, vagy 
választani egyik és másik tanácsosa közt. 

VI. Ennélfogva  indítványozzuk, hogy intézzen a statustanács 
felséges  királyunkhoz egy felterjesztést,  melyben kéri a status-
gyülés, hogy a kath. vallási, tanulmányi, ösztöndíj és egyéb 
alapok és alapítványok az igazgató tanáes kezelése alá bocsát-
tassanak. 

A mult évi statusgyülés utasította az igazgató tanácsot, 
tenne lépéseket, hogy az erdélyi róm. kath. egyházmegyét, ille-
tőleg ennek alapjait, iskoláit tárgyaló levéltár az országos kor-
mányzat levéltárából elkülönittetvén, a kath status, illetőleg az 
igazgató tanács rendelkezése alá bocsáttassék. Az igazgató tanács 
ez iránybani lépéseinek sem volt sikere; tekintve, hogy a kath. 
statust érdeklő okmányok elkülönítve nem kezeltetnek, s hogy 
azoknak különválasztása temérdek időbe és pénzbe kerülne, a 
mit a kormány közegeitől kívánnunk nem lehet, indítványozzuk: 

VII. A statusgyülés elhatározza, hogy az illető miniszter-
hez folyamodás  intéztessék, melyben kérjük, hogy a kath. sta-
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tust érdeklő okmányokat, annak idején, mikor azokra szükség 
lesz, esetről-esetre adassa ki az igazgató-tanácsnak. 

Az igazgató-tanács jelentésében a tanügyre vonatkozó meg 
jegyzések oly általánosságban vannak tartva, a tett indít-
ványok oly határozatlanok, hogy a bizottság azok érdemleges 
tárgyalásába nem bocsátkozhatott, annál is inkább, mert nélkü-
löznie kellett minden adatot, mely erre vonatkozólag tájékozást 
nyújtana és a teendőkre nézve irányt adna. 

A tanügyet oly fontosnak  tartja a bizottság, hogy positiv 
javaslatokba bele menni addig, mig e téren a viszonyokat tel-
jesen nem ismerjük, igen károsnak tartanók. Ez okból a kö-
vetkező határozati javaslatot terjesztjük elő: 

VIII. A statusgyülés utasítja az igazgató tanácsot, hogy a 
maga kebeléből egy kisebb bizottságot válasszon, mely egyház 
megyénk közoktatási állapotát megvizsgálván és tanulmányozván 
a szükségeseknek mutatkozó reformokra,  javításokra nézve, — 
tekintettel báró Jósika Lajos ö excellentiájának a jelen status-
gyülés első gyűlésében tett indítványára is, s tekintettel a taná-
rok és tanitók állásának biztosítására, jelesen pedig a középta-
nodai tanárok nyugdíjintézetének mielőbbi életbeléptetésére, — 
részletes javaslatokat terjeszszen a jövő statusgyülés elé. Azon 
munkálatokra vonatkozólag, melyeket az igazgató-tanács az 
egyházmegyei önkormányzat szervezetét, a k.-monostori uradal-
mi gondnokságot és az igazgató-tanács ügyrendtartását illetőleg 
elé terjesztett, a bizottság egyes tagjai fognak  jelentést tenni. 
Ennyi az, tisztelt statusgyülés, melylyel azt hisszük, bogy a 
reánk bizett feladatnak  megfeleltünk.  — Kelt Oyulafehérvártt 
julius 2-án 1874. B. Apor Károly, bizottsági elnök, Lukács Béla 
bizottsági előadó. 

A bizottság jelentése általánosságban és a részletes tár-
gyalás alapjául elfogadtatik. 

20. PUspök ur ő nagyméltósága annak ötletéből, hogy a 
bizottság az igazgató-tanács jelentését arra nézve is hiányosnak 
találja, miszerint a népnevelés ügyéről semmi kimutatást nem 
terjesztett a statusgyülés elé, hosszú sorát mutatja ki azon 
örvendetes mozzanatoknak, melyek a legközelebbi időben az 
erdélyi róm. kath. megye népnevelési intézeteinek terén történ-
tek. Különösen elészámlálja, hogy : Maros-Vásárhelytt 4-ik elem 
osztály külön tanteremmel az erdélyi róm. kath. elemi iskolák 
pénzalapjából évi 80 forinttal  beállittatott. 
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Nagy.Ernyén 1871-ben uj iskola épült. Bánffy.Hunyadon  új 
iskolaszoba épült az iskolapénztár és hivek erején. Köröspatakon 
uj iskola állíttatott, a melynekköltségéhez a püspök 400 forinttal  já-
rulván, a többit egyesek ésa templom pénztára hordozták. A kidéi 
iskola az alapból nyert 130 frttal  reparáltatott, Bálványos-Váraiyán 
uj iskola épült, amihez a püspök 200 frttal  járult, a többit egyesek 
adták. A véczkei iskola átalakíttatott az egyházközaég által, s 
e ezélra a püspök 150 forintot  küldött. — Sárfalvánj  iskola-épi-
tésre a püspök 200 forintot  adott. Abosfalván  uj iskola épült, mely 
azonban használ hatlan, e ezélra a püspök 150 forintot  küldött, 
a többit egyesek adománya s a hívek fedezték. 

M á r é f a l v á n  a megye uj iskolát épít, sebez a püspök 
100 frt  segélylyel járult. 

P o l y á n b a n az iskola átalakíttatott, adott e ezélra a 
a püspök 200 frtot. 

Vágáson az iskola átalkittatott, — a püspök felszerelésre 
60 frtot.  küldött. 

S i n f a l v á n  a templom pénztára terhén uj iskola épült. 
B ö z ö d-U j f a l u b a n  a fundus  költségén uj iskloa épült 
S z á s z f a l u b a n  építendő uj iskolára a püspök 100frtot 

adott. 
D é v á n az iskola átalakíttatott, Ide a'püspök 200 frtot 

küldött, a többit a hivek és a fundus  fizette.  Itten két szer-
zetes tanító igen szép és elismerésre méltó eredménynyel tanit 
4 osztályban; de igen szükséges, hogy még legalább egy tanító 
oda rendeltessék. 

H a r a s z t o s o n a fundus  költségén uj iskola épült. 
K ö r ö n d ö n uj iskolát épittet a megye; a püspök adott 

200 frtot. 
U d v a r h e l y - P á l t a l v á n uj iskolát állított a megye, a 

püspök küldött 400 frtot. 
Apa -Nagyfa luban  szép iskolát tanitólakkal állított a 

püspök 2500 frttal. 
B e s z t e r c z é n uj iskola épül a város által, - a költ-

séghez a püspök 1000, a fundus  pedig 1700 frttal  járult 
Szász-E r k e d e n uj iskolát épit gróf  Lázár Miklós. 
T e k é b e n az iskola lényeges javítás és átalakítás alatt 

áll, a templom jövedelméből, püspöki segélylyel. Templom és 
papilak nincs. Ezek számára saját költségemeu béreltem ki he-
lyiségeket. 
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Bik&zádon uj kántor.tanitói lak és iskola épül; telke 
és fát  gróf  Mikes Benedek, 300 frtot  a püspök adott. 

O-T o p 1 i c z á n iskola- és paplakra 4660 frtot, 
B o n c z i d á n hasonlag iskola- és paplakra 2000 frtott  adott 

a püspök. 
M.-Láposon a tanitó dotatiójára 1000 frt  alapitványt 

tettem. 
K.-Uj f a l u b a n  az egyházközség uj iskolát állított, amire 

a püspök 100 frt  segélyt küldött 
D i t r ó b a n , A l f a l u b a n ,  J j f a l u b a n  s 6 y e r g y ó-

S z e n t m i k l ó s o n az iskolák bővítettek s több tanitókkal lát-
tattak el. 

E t é d r e oratorium és iskola építésére 5600 frtot  adott a 
pUspök. 

K.-Fehérvá r t t a püspök székhelyén a normális iskola 
négy osztályának számára és két tanitó lakhelyéül az alsó vá-
roson telek és épület vétetett, melyeknek valamint az épület 
kitágításának költségeit 12000 frtban  a pUspök hordozta. 

Ugyan K.-Fehérvá r t t aleánynövelde épület hátsó része 
uj emelettel láttatott el hasonlólag a pUspök költségén. 

N a g y - S z e b e n b e n a Szentfereuezrendi  apáczák zárdája 
és neveidéje közelebbről 22000 frtba  került nagyobbitást nyert 
a pUspök költségén. 

G y e r g y ó - S z e n t m i k l ó 8 o n egy nagyobbszerü leány-
növelde felépítésének  előkészületei folyamatba  vétettek. 

A gyUlés a nmltsgu pUspök ur e kimutatásából örömmel 
észlelvén azt, hogy e megnyugtató és örvendetes előhaladási 
mozzanatok legnagyobb részben kegyes főpásztorunk  nagylelkű 
adakozásainak folytán  létesülhettek, e fölötti  hálás elismerésének 
jegyzőkönyvileg kiván kifejezést  adni, — óhajtván, hogy a 
Mindenható a jótevő főpásztort  az egyház javára még sokáig 
éltesse! 

21. Inditványoztatik, hogy a helyettes világi elnök meg-
választásának eszközlésére Kálnoky Dénes gr. mint elnök, Dr. 
Farkas Lajos, Finály Henrik és Beke Antal küldessenek ki. 

Elfogadtatik,  azon kijelentéssel, miszerint a gyűlés azon 
határozatát, bogy a világi elnök általános szótöbbséggel válasz 
tassék, ez állomás betöltésénél is kivánja érvényesíttetni. 

22. Fölvétetik a 19. pontban felolvasott  jelentés tárgyalása. 
A jelentés azon része, mely az igazgatótanács eddigi mtt-
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kődésére vonatkozik, tudomásul vétetvén, a gyillós a bizottság 
első indítványát, mely igy szól: „A statusgyülés utasítja az 
igazgató-tanácsot, hogy évi jelentésében az Utasitás 8. §. e—f. 
és g. f.  14. §. 23. §. értelmében az egyházmegye ingó és ingat-
lan vagyonának állapotáról is tegyen jelentést, s a mennyiben 
a kormány által kezelt egyházmegyei vagyon mennyisége iránt 
merülne fel  kétség, ennek mielőbbi tisztába hozatala végett 
tegye meg a szükséges és czélhoz vezető intézkedéseket," — 
elfogadja;  hasonlólag Ilik indítványát, hogy t. i.: „Az igazgató-
tanács utasittassék, hogy évi jelentésében az alapítványok és 
ösztöndijak adományozására, a kegyúri viszonyokra, a kath. status 
cselekvő és szenvedő pereire, s más a statüsgyülést érdeklő és 
hatáskörébe eső ügyekre is terjeszkedjék ki," — elfogadja;  a 
bizottságnak Ill-ik indítványára: „Az igazgató-tanács utasittatik, 
hogy jövőre teljes mértékben gyakorolja mindazon jogokat, 
illetőleg kötelességeket, melyek az 1873-iki Utasitás 8. §. b.,8. 
§. g., 10. §., 11. §., 14. §., 15. §., 17. §. pontjaiban foglaltat-
nak,11 püspök ur ő nmlga kijelentvén, hogy a tanárok kineve-
zése kérdésében egyet nem érthet a statusgyülés nézetével, a 
mint ezt tavaly is kifejezte,  a gyűlést elhagyta és az elnöki 
tisztet báró Apor Károlyra bizta, kinek is elnöklete alatt a fen-
nebbi indítvány több oldalról megvitattatváu, mint az igazgató-
tanácsnak adandó utasitás elfogadtatott. 

Úgyszintén elfogadtatott  a jelentés IV-ik indítványa, mely 
igy hangzik: „Az igazgató-tanács utasittatik, hogy az 1873-ik 
évi Utasitás 8. §. d) 9. §. pontokban foglalt  határozatokat tel-
jesítse. 

Egyúttal fölkéretni  határoztatott az elnöklő erdélyi püspök 
ur ö nmlga, hogy a kath. tanodák igazgatóit utasítsa, miszerint 
az igazg. tanács ebbeli rendeleteinek haladék nélkül eleget te-
gyenek. Nem különben felkéretik  püspök ur ő exja, hogy azon 
esetben, ha az igazgatótanács közvetlen vizsgálattal akar magá-
nak meggyőződést meríteni egyes iskolák állásáról, ezen vizs-
gálatot megengedni méltóztassék." 

Elfogadtatik  az V. indítvány következő szövege: „A Sta-
tusgyülés hibáztatja azt, hogy az igazgatótanács az Utasitás 13. 
§-ának nem tett eleget, és sem az 1874-ik, sem az 1875-ki költ-
ségvetés tervezetét nem készítette el és nem terjesztette elő. 

Utasítja tehát az igazgató tanácsot, hogy az eddigi adatok 
és eredmények alapján az 1875. ésl876-iki budgetek tervezetét 
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elkészítvén, azokat terjeszsze a jövő statusgyülés elé. Addig is 
felhatalmaztatik  az igazgató-tanács, hogy 1874. folyamában  az 
1873-ik évi költségvetés alapján folyóvá  tétethesse a szükséges 
összegeket. 

Kővetkező Vl-dik indítvány is: „Ennélfogva  indítványozzuk, 
hogy intézzen a Status-tanács felséges  királyunkhoz egy felter-
jesztést, melyben kéri a Statusgyülés, hogy a katholikus vallási, 
tanulmányi, ösztöndíj és egyéb alapok és alapítványok az igaz-
gató-tanács kezelése alá bocsáttassanak." Elfogadtatik. 

A bizottság Vll-ik indítványát, hogy t. i. „A Statusgyülés 
elhatározza, hogy az illető ministerhez folyamodás  intéztessék, 
melyben kérjük, hogy a kath. Statust érdeklő okmányokat an-
nak idején, mikor azokra szükség lesz, esetről-esetre adja ki az 
igazgatótanácsnak,a a gyUlés azon okból mellőzendőnek határozza, 
mivel a szükséges leveleknek esetről-esetre való kiadatását biz* 
tositja a minister ur; az 1861-ki év előtti korszakból való levelek 
teljes kiválasztása pedig lehetetlen. 

Elfogadtatott  a jelentés VlII-ik és utolsó indítványa, mely 
a következő : „A Statusgyülés utasítja az igazgató-tanácsot, bogy 
a maga kebeléből egy kisebb bizottságot válasszon, mely egy-
házmegyénk közoktatási állapotát megvizsgálván és tanulmányoz-
ván, a szükségeseknek mutatkozó reformokra,  javításokra és 
intézkedésekre nézve, tekintettel br. Jósika Lajos ő exjának a 
jelen Statusgyülés első ülésében tett indítványára is, s tekintettel 
a tanárok és tanitók állásának biztosítására, jelesen pedig a 
középtanodai tanárok nyugdíjintézetének mielőbbi életbelépteté-
sére, részletes javaslatokat terjesszen a jövő statusgyülés elé." 

24. PUspök ur ö nmlga ez alatt visszajővén a gy Ülésbe, a 
helyettes elnök megválasztásának eszközlésére kiküldött bizottság 
bejelenti a választás következő eredményét: Szavazott 75. E 75 
szavazatból Pál Sándor nyert 69-et, Gál Lajos 1-et, Züllich 
István 2-öt, Simon Elek 3-at. 

Ennek folytáp  Pál Sándor helyettes elnöknek nyilváníttat 
ván, a tárgyalás, minthogy az idő már előhaladott, más napra 
halasztatik. 

25. Olvastatik a julius 2-án tartott ülés jegyzőkönyve. 
A szöveg némely helyeinek kijavítása után elfogadtatik. 
29. Felolvastatik a kolosraonostori uradalmi gondnokság 

számára az igazgató-tanács által benyújtott szolgálati utasításnak 
és ügyviteli szabálynak javaslata. 
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Jóváhagyatott 
32. Olvastatnak Dániel Gábor udvarhely széki főkirálybiró, 

Tibád Antal udvarhelyszéki alkirálybiró és Demeter Endre ud-
varhelyi főesperes  azon püspök ur ő nmlgának átküldött leveleik, 
melyekben a néhai gr. Nemes Ábrahám által egy Háromszéken 
felállítandó  kath. reáliskola javára hagyományozott 10,000 fo-
rintnyi alapítványnak kamatjait több báromszéki oly kath. fiuk 
között kiosztatni kérik ösztöndíjul, kik az udvarhelyi állami 
föreáltanodát  látogatják. 

Miután a nemes gróf  hagyatéka még nincs oly állapotba, 
hogy a Statusgyülés róla rendelkezhessék, az igazgató-tanácsnak 
megbagyatik, hogy mindenek előtt arra fordítván  figyelmét, 
miszerint e hagyomány tőkéje, valamint kamatjainak a brassói 
életbiztosító társulat pénztárába kellő időben való beszolgáltatása 
biztosittassék, ez ügyről a jövő Statusgyülésnek jelentést tegyen, 
és a fő-  s alkirálybirót, valamint az esperes urat is ez értelem-
ben értesítse. 

33. Olvastatik Simon Elek igazgató-tanácsosnak az igazgató 
tanács által beadott javaslata, melyben a róm. kath. 6 alapnak 
4°/0 ot kamatozó államkötvényeknek eladását és árukon erdélyi 
úrbéri kötvények vásárlását, a kolozsvári magy. kir. adóhivatal 
mint róm. kath. közalapítványi főpénztár  e javaslatra tett ész-
revételében is kimutatott nyereség okából javasolja. 

Az igazgatő-tanácsnak megbagyatik, hogy magának az ál-
lampapírok biztos voltát illető állapotáról bővebb értesítést 
szerezvén, arról, hogy ez állampapíroknak az indítványozott csere 
vagy pedig ingatlanokba való fektetés  által nyerhetni-e több 
eredményt, tervet adjon be. 

34. Püspök ur ő nmlga előterjeszti a kegyes tanitórend 
tartományi főnökének  Budapesten 1874. május 21-én 494. sz. 
alatt kelt, s ő nmlgához intézett azon átiratát, melyben hivat-
kozva arra, hogy a beszterczei iskolák és plébánia átadási fel-
tételeire nézve 1869. január hó 30-án ő nagyméltóságának meg-
küldött egy hosszabb válaszában nyilatkozott, erre azonban még 
elhatározó tudósítást nem nyert, főtisztelendő  tartományi főnök 
ur felhozza,  miként az érintett tárgyalások megkezdése óta a 
a kegyes tanitórendet auyagi és szellemi erejében oly csapások 
érték, melyek sürgetőleg parancsolják nem csak az elaludt besz-
terczei ttgyet üjra feleleveníteni,  hanem ezzel a kolozsvári társ-
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házat is kapcsolatba hozni, megemlíti az átirat, hogy Kolozsvár 
azon hely, mely a szerzetes testületen a legközelebbi években a 
legsúlyosabb és legfájdalmasabb  sebeket ejtett; ezen vészes ha-
tás okait nem kívánja kutatni, de annyit tisztelettel és határo-
zottsággal kijelent, hogy ha tanitórendét moraliter tönkrejuttat 
ni nem akarja, a korunk szelleme és a társadalmi élet laza erköl-
csei mellett nem szolgálhat ezentúl Kolozsvárnak életre való 
ós szakképzett tanárokkal ós Erdélynek gáncsoskodásra adna 
alkalmat, ha kellően nem képzett vagy elaggott egyénekkel töl-
tené be a kolozsvári főgymnasium  tanszékeit; kéri tehát PUs-
pök ur ő nmlgát, hogy a kegyes tanitórend kötelezettsége alól, 
melylyel Kolozsvár és Besztercze iránt le van kötve, mi elébb 
felmentessék  és a rend-kormány eziltal az örökös aggodalomtól 
megszabadítva, oda ne kényszeríttessék, hogy tanerők hiányában 
a kolozsvári főgymnasiumot  önként elhagyja, „ad impossibilia 
enim non datur obligatio," a rend-kormánynak ezen megállapo-
dása annál kevésbé fog  akadályra találni az crd. katb. Status 
részéről, minthogy nem csak évtizedek előtt maga az erdélyi főkor-
mányszék hivatalosan, hanem legújabb időben egyesek a napi 
lapokban is sürgették, hogy a kolozsvári gymnasium tanszékei-
nek betöltésénél a kath. Status birjon eldöntő befolyással;  minek 
valósítására most, midőn a kegyes tanitórend sem anyagilag, sem 
szellemileg nincs többé azon helyzetben, bogy kötelzettségét telje-
síthesse, legkedvezőbb alkalom kínálkozik. 

Fölkéri tehát ő nmlgát ezen ép oly fontos,  mint sajnos 
tt£yet gyorsan eldönteni. 

Püspök ur ő nmlga ezen kath. Statusra s különösen a ne-
velési és közoktatási ügyre annyira fontos  és következményeiben 
annyira nagy horderejű átiratot szóbeli előterjesztésében még bő-
vebben megvilágosítván s kifejtvén,  a gyűlésnek beható meg-
fontolása  és elhatározása alá bocsátja, és miután az ügy több 
oldalról megvitathatott, PUspök ur ő nmlga által a következő hatá-
rozat kijelentetett: 

Az erdélyi püspökmegyei kath. Status a főtisztelendő  tar-
tományi főnök  urnák beterjesztett hivatalos átiratából fájdalom-
mal értesül a rend kormányának azon szándékáról, bogy Kolozs-
vár és Beszterczéről a kegyes tanitórendct kivenni elhatározta. 
Az ennek indokolására felhozott  érveket mint köztudatu körül-
ményeket méltányolja; nem érzi azonban a Statusgyülés magát 
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arra indíttatva, hogy a fennforgó  kérdést azon érvek szempont 
jából határozza el. A kegyesrendiek tanitókara már egy század 
óte látja el a kolozsvári főgymnasinmot,  a mig a katb. lycenm 
fennállott,  annak bölcsészeti karát, a kolozsvári nevelőintézete-
ket, a beszterczei elemi iskolát és az ottani plébániát a kegyes-
rendiek ezen százados mllködésök a nevelés és közoktatás terén 
kifejtett  buzgó, ernyedetlen, szakképzett szolgálataik által a haza 
és különösen a kath. Status elismerésére, kegyeletes hálájára 
magukat érdemesítették és annálfogva  a kath. Status jól fel-
fogott  érdeke azt kiváuja, bogy ha a külön állott Erdélynek 
annyi hosszas szolgálatot tettek, ugy ma a Magyarországgal egye-
sült erdélyi résznek tovább is tartós időkre megtartassanak; te-
kintetbe veendő lévén az is, hogy Mária Terézia dicső emlékű 
királynőnek az 1778 ik év Augusztus 28-án kelt alapítványi ok-
levele által telepíttetvén be a kegyes tanitórend, s azt a kegyes 
tanitó-rend el is fogadván,  ma, az erdélyrészi róm. kath. 
Status és a kegyes tanitórend között oly jogi és kötelezettségi 
egy század átal szentesitett viszony létezik, mely egyoldalulag 
föl  nem bontható és meg nem változtatható, annálfogva  akötele-
lezettség alóli fölmentés  kérdésébe a Statusgyülés nem is bo-
csátkozhatik; tekintve azonban, hogy az alapítólevélben kikötött 
javadalmazások a mai kor szükségeinek meg nem felelnek:  a 
kath. Status püspök ur ő n ml gát fölkéri  s az igazgatótanácsot 
oda utasítja, hogy a tartományi főuök  s illetőleg kormánynyal 
magát érintkezésbe téve, a kegyes tanitórend Kolozsvártt 
működő tanárai sorsának jobbítására és a tanitórend méltányos 
igényeinek megállapítására nézve a feltételeket  jelöljék ki, azo-
kat a Statusgyülés jóváhagyása reményében foganatosítsák  és 
az eredményről annak idejében a Statüsgyülést értesítsék. 

35. Ulvastatik a nmlgu vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urnák folyó  évi ápril 19-én 880. sz. alatt kelt és az igazgató 
tanácshoz intézett azon magas leirata, melyben a kolosmonostor1 

alapítványi uradalom mümalmának és erdejének kezelése körüj 
azok jövedelmeinek emelése iránt intézkedik. 

A magas leirat a kolozsmonostori uradalom részére kiadott 
utasítással el lévén intézve, az egyszerű tudomásul vétetik. 

36. Inditványoztatik, hogy a jelen ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése a gyűlés 5 tagjára hizassék. 

A hitelesítés az igazgató-tanács jelen levő tagjaira biza tik 



172* 

37. Ezzel a tárgysorozat el levén intézve, 
Pttspök nr ő nmlga köztetszéssel fogadott  szavakkal a gyű-

lést bezárja. Ugyanazon nap este 8 órakor az utolsó ülés jegyző-
könyve PUspök ur ő nmlga jelenlétében az igazgató-tanács jelen-
levő tagjai által felolvastatott  és hitelesittetett. 

Az erdélyi  róm. kath.  status-gyűlés  Kíroly  fehérvártt  187 6-dik 
évi julius 6 án tartott  /.  ülésének 

Segyzohonyvéböl. 
1) Erdélyi püspök ur ő nagyméltósága elnöki székét el-

foglalván,  következő beszéddel nyitotta meg a gyűlést: 

M é l y e n t i s z t e l t s t a t u s - g y ü l é s ! 
S z e r e t e t t P a p j a i m és H i v e i m l 

Midőn egyházmegyénk e diszes képviselő testületét ily szép 
számban ismét főpásztori  székem körébe összegyülekezve szem-
lélhetem, kedves kötelességemnek ismerem, hogy mindenek előtt 
azt egyenkint és összesen tiszteletteljesen és a legszivélyesebben 
üdvözöljem. 

Jól esik lelkemnek tapasztalnom, hogy a Gondviselés ál-
tal kormányzásomra bizott terjedelmes erdélyi egyházmegyének 
kitűnő fiai,  hacsak legjőzhetlen akadályok nem gátolják, örö-
mest hallgatnak aggastyán főpásztoruk  meghivó szavára s kö-
vetik azt. 

Valóban a különösen megígért isteni oltalom mellett azon 
erő, mely a keresztény katholikus anyaszentegyházat békében 
gyarapodásra, küzdelmeiben kitartásra s győzelemre segiti,nem 
egyéb mint a papság és a hívek rendületlen ragaszkodása fő-
pásztoraikhoz és az egységes nagy egésznek dicső Fejéhez, Sz. Pé-
ter Apostol Utódjához. 

A hitegységből származó egyetértés volt mindenkor a kath. 
anyaszentegyháznak védbástyája küzdelmeiben ugy a külvilág-
gal, mint a belsejében támadt visszavonások között. Már sz. Pál 
inti vala a Korinthusbélieket, hogy ne legyenek közöttök sza-
kadások, hanem legyenek egyetértők beszédben és Ítéletben. 
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Ugyanő az egyházat Krisztus Urunk titokszerü testének jelzi, 
melyben együtt szenvednek minden tagok; vagy ha az egyik 
tag megdicsőíttetik, együtt örülnek minden tagok. 

Az anyaszentegyház, írja szent Gyprián kárthágói püspök 
a 3-ik keresztény század közepe táján, egységes egy, ámbár 
gyarapodásának termékenységével mindenfelé  elterjed. Mint a 
nap sugarai sokak, de világa egy, mint a fa  ágai sokak, de 
a törzs egy, mint a forrás  sok patakra oszlik, de a kútfő  csak 
egy: ugy az anyaszentegyház is egy — az elválaszthatlan egy-
ség. A naptól nem lehet elvágni sugarait. A fáról  leszaggatott 
ágakból kiszárad az életerő, s a forrástól  elgátolt folyam  ki-
aszik. 

Ez az apostoli tanitás, ez az ősi keresztény meggyőződés, 
melyet egyházunk minden századának eseményei igazolnak. 

Ezen meggyőződés Erdély katholikus fiainak  egyik leg-
szebb öröksége, melyet az egyházuk és szent vallásuk védelme-
zése által örök történeti emlékre érdemesült dicső őseik hagyo-
mányoztak rájok. 

És ez egyszersmind záloga azon reményemnek, hogy a je-
len statusgyütésben sem fog  az eszmecsere folytán  oly válasz-
tó fal  köztünk emelkedni, mely egyetértésünket megzavarhassa, 
vagy épen lehetetlenné tegye. Unitis viribus sokra mehetünk, e 
nélkül létünk is kétségessé válhat. 

Ezen kivül biztat e nagytekintettt gyűlés mélyen tisztelt 
tagjainak fennkelt  szelleme és hithű gondolkodása, mely azon 
óhajban előre is összpontosul, hogy tanácskozásainkat ohajtott si-
ker és üdvös eredmény koronázza, mit ismét esak egyetérté-
sünk termő magvaiból fogunk  biztosan felsarjadva  láthatni, mi-
kép ezt mutatja a már is elért jó eredmény, melyet osztatlan 
akarattal tett intézkedésünk felmutathat.  Ugyanis Ö Császári és 
Apostoli Királyi Felsége, a mi legkegyelmesebb urunk mult 
gyűlésünknek általam legmélyebb jobbágyi hódolattal személye-
sen benyújtott legalázatosabb feliratát  legkegyelmesebben elfo-
gadni méltóztatván, főméltóságu  magyar királyi kormánya pa-
naszaink igazságát már beismerte ós sérelmeink orvoslásáról elő-
legesen is intézkedett. 

Biztat továbbá a tanácskozásra kitűzött ügyek fontossága, 
melyek mindnyájunk meleg érdeklődésére méltók lóvén, egy-
szersmind kívánt eredményre juttatandók. 

Noha pedig ezek huzamosb tárgyalásokra látszanak felhív-
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ni, dologi részeik már anynyira elő vannak készitve, hogy te 
kint vén a mélyen tisztelt statusgyülés tagjainak részint hivata-
los, részint magán elfoglaltatását,  mely miatt hosszasabb időre 
tűzhelyeiktől távol nem lehetnek: legyen szabad mindnyájokhoz 
azon kéréssel fordulnom,  hogy a fölmerülendő  ügyeket velős 
rövidséggel és időkiraéléssel tárgyalni méltóztassanak. 

E rövid bevezetés végén, itt a tanácskozó teremben is Ahoz 
fordulok,  a kitől minden tökéletes ajándék hozzánk leszárma-
zik, a világosság Atyjához, hogy vezérelje elménk gondolatait 
oly üdvös határozatok meghozására, melyek katholikus ér-
zelmeinket hiven visszatükrözzék, az Apostoli Királyi Fel-
ség iránti hódolatunk és törhetlen hüségünk bensőségéről vallo-
mást tegyenek, hazafiúi  érzületünk őszinteségéről, de főkép  ka-
tholikus érdekeink felkarolásáról  tanúskodjanak. 

Most pedig az erdélyi kath. statusgyülést az Urnák szent 
nevében ezennel megnyitom. 

3) Az igazoló bizottság jelenti, hogy főpásztorunk  őnagy 
méltósága a statusgyülést egészen szabályszerlíleg hivta össze, 
mert az 1873 ik évi statusgyülés jegyzőkönyve 8 ik pontja alatt 
elfogadott  14 ik § értelmében egyharmadrészben egyháziakat, és 
kétharmadrészben világiakat bivott meg. 

A statusgyülés ennek constatálása végett a meghívottak 
névsorának fölolvasását  határozván, az fölolvastatik,  és abból 
kitűnik, hogy szám szerént 61 egyházi és 126 világi status-
gyűlési tag hivatott meg és hogy ezek közül megjelent negyven-
czolcz világi és negyvennégy egyházi statusgyülési tag, kiknek 
igazoló okmányai mind rendbeu találtatván, a statusgyülés ma-
gát megalakultnak nyilvánítja. 

4) Simon Elek és Veszely Károly status-gyűlési jegyzők 
azon kéréssel járultak a status-gyűléshez, hogy jegyzői hivata-
luktól fülmentessenek. 

A statusgyülés megtekintvén a jegyzői hivatal fontosságát, 
melyet jelenlegi jegyzői több gyűlésen szakavatottan és közmeg-
elégedésre viseltek, Simon Elek és Veszely Károly jegyzőket 
ezen hivatalukban továbbra is meghagyni határozta. Mindazonáltal 
méltányolván a kérésök mellett fölhozott  indokokat, segédjegy-
zőnek Gál Domokost és Veszely Károly helyettesének ezen 
gyűlés tartamára Éltes Károlyt nevezte ki. 

7) Tárgyalás alá vétetvén a főméltóságu  magyar királyi 
kormány által letartóztatott alapitványainknak, nevezetesen a) a 
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nagy-szebeni kir. róm. katb. Terézárvaház alapitványainak, b) 
az erdélyi fehérvári  székes káptalan javadalmazásának, c) a 
nagy-szebeni orsolya-apáczák leánynöveldéjétől elvont királyi 
alapítványoknak, d) a brassói és nagyszebeni szent-ferencz-rendi 
zárdák királyi alamizsna-járandóságainak 1868 óta függőben  le-
vő ügye, miután püspök ur ő nagyméltósága az ezen ügyben 
eddig tolytatott tárgyalásokat és azoknak mostani állását elő-
terjeszteni méltóztatott. 

StatusgyUlésUnk örvendetes tudomásul veszi, hogy a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi minister ur erdélyi egyház-
megyénknek a nagyszebeni kir. róm. kath. Teréz-árvaház, az 
erdélyi fehérvári  káptalan, valamint a nagy-szebeni és brassói 
szentfcrencz-rendi  zárdák javára tett királyi alapitványai érde-
kében a magyar királyi kincstár ellen fennálló  igényei alapos-
ságát és jogos czimét beismervén a) a nagyszebeni királyi róm. 
kath. Terézárvaház részére az 1876-ik évre járó folyó  javada-
lomkép 17,690 frt,  ezen évi javadalom után az 1873 évtől 1875-ik 
évig teijedő időszakra hátralékos járulék gyanánt 53,070 frt,  b) 
az erdélyi fehérvári  káptalan részére az 1876-ik évre kijáró 
javadalom fejében  5,988 frt,  s ezen javadalom után az 1868 —1875 
évi időszakra hátralékban levő járulék gyanánt 47,880 frt,  c) a áagy-
szebeni és brassói szent-ferenczrendi  zárdák javára az 1876lk évre 
folyó  javadalomképen egyenkint 140, összesen 280 frt  s ugyanazon 
évi járulék után 1868 - 1875 évi időszakra hátralékban maradt ja-
vadalom fejében  egyenkint 1,120 frt.  összesen 2,240 frt  kiszol-
gáltatása és ezen évi alapítványi járulékok fejében  jövő 1877-től 
kezdve a) a nagyszebeni királyi róm. kath. Teréz árvaház szá-
mára 17,690 trt. b) az erdélyi fehérvári  káptalan javára 5,985 
frt.  c) a nagyszebeni szent-ferencz-rendi  zárda részére 140 frt. 
s a brassói szent-ferencz-rendi  zárda javára 140 frtnak  évenkint 
az államszükséglet terhére a nagyméltóságú vallás- és közokta 
tásUgyi ministerium költségvetésébe „alapítványok" czimén ál-
landó javadalmakul leendő felvétele  végett az országos képviselő-
házhoz kétségtelen jogos czimmekkel és mellőzbetlen nemzeti és 
közművelődési erdekekkel alaposan indokolt törvényjavaslatot 
beterjeszteni és már a folyó  1876-ik évre ezen czimeken a ne-
vezett Terézárvaház és káptalan javára előlegeket utalványozni 
méltóztatott. Ezért statusgyttlésünk a magyar királyi vallás és 
közoktatásügyi minister, valamint a magyar királyi pénzügy-
minister ő nagyméltóságaiknak osztatlan hálás köszönetet szavaz 
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és annak ő nagyméltóságuk magas tudomására juttatását hatá-
rozza: azon biztos remény táplálván status-gyUlésllnket, hogy ő 
nagy méltóságaik ezen sérelmes Ügyeink érdekében tanúsított 
jog. és igazságszeretete és lankadatlan erélye az összes főinél  tó-
ságu magyar királyi ministerium kegyes közreműködésével 
egyUtt nemcsak ezen törvényjavaslatot segitendi törvény erejére 
emeluedni, hanem az 1873-iki és 1874-iki statusgyUlésUnk föl-
irataiban kifejtett  azon jogos kívánalmunk teljesedését is kiesz-
közlendi, miszerént a szóban forgó  alapítványoknak megfelelő 
tőke is a királyföldi  tized állami kárpótlási kötvényeiből mielőbb 
kUzakittassék és tatusunknak mint jogos örökös tulajdona, köz-
vetlen kebli kezelés végett kiadassék. 

Noha pedig kétségen kivUl áll az, hogy említett alapitvá-
nyaink a királyi klucstárt magánjogilag is terhelő és törvény 
utján érvényesíthető tartozások; és noha teljes bizalmunk van 
országos képviselő és főrendi  házaink jog és igazságszereteté-
ben : mégis szükségesnek látja statusgyUlésUnk és ennélfogva 
elhatározza azt, hogy 1874-iií évi felségi  folyamodványunk  és a 
miniszteri törvényjavaslat indokolása alapján egy íöliratot in-
tézzen az országos képviselő házhoz, és a főrendi  házhoz, mely-
ben az országgyűlés mindkét házánál ezen már 1868 óta pótol-
hatlan anyagi és szellemi hátrányokat okozott sérelmes ügye-
inknek megorvoslása végett beterjesztett törvényjavaslat elfoga-
dását kérelmezze. 

Mi a nagyszebeni Orsolya apáczák leánynöveldéjének ba-
sontermészetü igényét, valamint az árvaháznak még függőben 
lévő sorsjátéki jövedék iránti követelését illeti, megbízza status 
gyűlésünk az igazgató tanácsot, hogy az ezt illető járulékok fo-
lyósításáért további okadatolt fölterjesztéseket  tegyen. 

Továbbá tudva van statusgyUlésUnk előtt főpásztorunk, 
gyergyó-szent-miklósi Fogarasi Mihályi erdélyi püspök urő nagy-
méltóságának azon ernyedetlen apostoli buzgósága, melylyel 
valamint egész statusunk és az egyházmegye minden ügyét a 
legnemesebb érdeklődéssel fölkarolja,  lankadni nem tudó mun-
kásággal intézi s kifogyhatlan  áldozatkészséggel ápolja: ugy 
különösen jelen fcnforgó  sérelmes ügyeink orvoslása végett ugy 
a főméltóságu  magyar királyi kormánynyal szakadatlan tárgya-
lásokat folytatott  és statusunk igazait tekintélyével támogatta, 
mint legalázatosabb folyamodványunkat  a felséges  magyar ki-
rályi trónnak, egyházunk legfőbb  kegyurának és igazaink 
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legerősebb támaszának zsámolyához előterjesztette. Mely irán-
tunk és az egész egyházmegye iránt tanúsított kegyes atyai 
gondoskodásért főpásztorunk  iránti báladatos6águnkat jegy-
zőkönyvileg megörökíteni határoztuk. De nem feledhet-
jük el hilibi Gál János atyánkfiának  is azon ernyedetlen köz-
benjárását, melylyel, mint statusgyülésünk megbizottja, sé-
relmi ügyeink tárgyalását folytonos  éber figyelemmel  kisérte, 
a főméltóságu  királyi kormány előtt követeléseink jogosságát 
ismételten föltárta,  a fölmerült  bonyolódott kérdésekben ohajtott 
fölvilágositásokat  adott s végre igazaink illetékes elismerését 
kiviván, azokat remélhetőleg kedvező eredményhez segitette. 
Mely közérdemü fáradozásáért  hilibi Gál János atyánkfiának 
statusunk jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz. 

8) Tárgyalás alá vétetvén egy erdélyi róm. kath. tanári 
nyugdijalap s a gymnasiumi tanárok helyzetének javitására 
szolgálandó segélyalap szervezésének Ugye, határoztatott, hogy 
az erdélyi róm. kath. tanári nyugdijalap szervezéséről püspök 
ur ő nagyméltósága és az igazgatótanács által betelj esztett sza-
bálytervezet véleményes jelentéstétel végett egy bizottságnak 
kiadatik. A gymnasiumi tanárok helyzetének javitására szolgá-
landó segélyalap szervezése önkéntes adakozás és önmagák 
megróvása utján eszközöltessék, főpásztorunk  ő nagyméltóságát 
fölkérvén  és az igazgatótanácsot megbízván a módozatok egyet-
értő megállapításával és az ügy egyetértő foganatosításával. 

9) Fölvétetik az alapok mostani papírpénzei gyümölcsö-
zőbb papír- és érezpénz-nemre való átváltoztatásának Ugye, mely 
az igazgatótanács jelentésében már bennfoglaltatván,  határoztatik, 
hogy ezen ügy ugyanazon bizottságnak véleményezés végett 
átadassék. 

10) Olvastatik a) a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák 1874-ik évi dec. 28-ikán 34,204 szám alatt kelt 
és az igazgató tanácshoz intézett leirata, melyben kijelenti, hogyaa) 
az igazgatótanácsnak azon kivánata, miszerénta gör.kath. fogarasi, 
hátszegi és rodnai vicariusok fizetése  a vallásalap 1875-ki költ-
ségvetéséből kihagyassék, az érintett költségvetés összeállítá-
sánál nem volt tekintetbe vehető. S hogy bb) a közalapok kebli 
kezelés alá bocsátásának ügye ez időszerént nem vehető érdem-
leges tárgyalás alá, mert egyrészről az igazgatanács nem részle-
tezte ebbeli kivánatát s jelesen ki nem fejtette,  mennyiben 
érintetik általa a legfőbb  kegyúri s fölügyeleti  jog s mert más-
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részről hasonló kérdések az erdélyi egyházmegyei kath. statu 
önkoimányzati hatáskörének végszervezése s megállapítása al-
kalmával fognak  érdemlegesen tárgyaltatni, b) Olvastatik a 
nagyméltóságú vallás-és közoktatásügyi minister urnák 1874 dec. 
23. 30789 szám alatt kelt és az igazgatótanácshoz intézett leirata, 
mely szerént aa) ő nagyméltósága beleegyezik az igazgatótanács 
azon határozatába, hogy az erdélyi kath. alapítványok vagyoná-
hoz taitozó 907.800 forintnyi  államadóssági kötelezvények hazai 
ftildtebermentési  kötelezvényekkel kicseréltessenek ; s bb) figyel-
mezteti az igazgatótanácsot, hogy határozataiban s intézkedései-
ben ö felsége  legfelsőbb  fölügyeleti  jogai s a közgyűlés által 
megszabott korlátokra figyelemmel  legyen. 

a) Az idézett 1874 dec. 28. 34,204 szám alatti leiratot il 
letőleg határoztatott, hogy aa) ismételten kérjük a nagyméltóságú 
magyar, kir. vallás- és közoktatásügyi minister urat, méltóztas-
sék az erdélyi róm. kath. vallásalap költségvetéséből a fogarasi. 
hátszegi és rodnai görög kath. vicariusok fizetését  kihagyatni, 
bb) Az igazgatótanácsot utasítjuk, hogy Főpásztorunk ő nagy-
móltóságával egyetértőleg erdélyi róm. kath. statusunk köza-
lapjainak kebli kezelés alá leendő tettleges átvételéről és ezen 
kebli kezelés kebli kezelés módozatáról ő császári s apostoli 
királyi Felsége legfelsőbb  kegyúri és főfelügyelői  jogainak szem 
előtt tartásával a statusgyülés és igazgatótanács ezekre vonat-
kozó hatáskörét megállapító szabályzati javaslatot terjesszen a 
jövő statusgyülés elébe, b) Igaz ugyan, hogy mint az 1874 dec. 
23. 30,789 szám alatti ministeri leirat mondja, az igazgatótanács 
az 1874-ik évi status-gyűlésnek az alapok átváltoztatásáról szóló 
határozatát nem tartotta meg és ezen pénzügyi műveletről a me-
gyés püspököt sem értesítette és ekép szabályellenesen járts 
el; de tekintve az átváltoztatás sürgető voltát, az abból szár-
mazott hasznot és azon körülményt, hogy a mult évben status-
gyülés nem tartatott: a statusgyülés az igazgató tanácsnak ezen 
eljárását a mennyiben eszközöltetett, utólagosan helyben hagyja 
és a közalapok papírjai megkezdett átváltoztatásának további 
végrehajtásával megbízza, oda utasítván az igazgató tanácsot, 
hogy ennek eredményéről a jövő gyűléshez jelentést tegyen. 

11) A kir. kincstár a kegyurasága alá tartozó némely róm. 
katb. egyházközségi tanítók fizetését  elvonván s némely helye-
ken a templomokat és iskolákat saját tulajdona gyanánt vezet-
tetvén be a telekkönyvekbe, mint hasonló sérelmek Rodnán, 
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Kudzsiron, Déésaknán, Oláh-Láposbányán, Magyarláposon, Körös 
bányán, Felső-Porumbákon, Govásdián, V.-Hunyadon, Sebeshelytt 
előfordultak;  de különben is mivel a királyi kincstár kegyura-
sága alatt levő lelkészek és tanitók silány fizetéssel,  nagy sze-
génységben nyomorkodnak: 

utasittaik az igazgató-tanács, bogy mindenegyes ilyetén sérel-
mes esetet tanulmányozván, azoknak akár kérvényezési, akár 
pedig törvénykezési uton orvoslást szerezzen. 

12) A nagyszebeni kir. róm. katb. Terézérva háznak a di-
cső emlékű alapitó királynő szándéka szerént a hazai közok-
tatási törvény szemelőtt tartásával eszközlendő újjászervezés ügyét 
az igazgató tanácsra bizzuk, hogy ezen szervezésről az árvaház 
rendeltetésének s az alapitó dicső királynő szándékának meg-
felelőleg,  az 1868-iki 38. t. cz. 59—66 §§. értelmében főpász-
torunk ő nagyméltósága közreműködésével készítsen egy ipari 
szakosztályi oktatással megtoldott felső  népiskolára vonatkozó 
tervezetet s azt terjessze a jövő statusgyülés elébe. Addig is 
pedig, mig ezen árvaház véglegesen újra szerveztetnék, még két 
alkalmas tanitót a növendékek elemi oktatása végett állítson 
be és a megkezdett előlegezés tovább folytatása,  illetőleg a be-
terjesztett törvényjavaslat törvényre emelkedése reményében a 
födözet  erejéhez mérten már a küszöbön álló iskolai évre árvá-
kat fogadjon  föl. 

16) c) Az előadói tisztre beadatott 90 szavazat, melyből 67 
szavazat dr. Éltes Károlynak, 15 Filker Eleknek, 5 Züllich Ist-
vánnak, 1 dr. Éltes Eleknek, 1 Éltesnek, 1 Biró Bélának jutott. 
E szerént az 1874-ik évi statusgyülés, jegyzőkönyvének 16 pont-
ja alatti határozata értelmében általános szavazattöbséggel elő-
adónak megválasztatott d. Éltes Károly, utasitattván az igazgató 
tanács, hogy tőle az esküdt bevévén, hivatalába igtassa be, és 
az előadói állomásra megszabott javadalmat részére utalványozza. 

17. Jósika Lajos báróur ő nagyméltósága statusgyülésünfc 
és igaz. tanácsunk világi elnöke gyengélkedése miatt, mely ál-
tal az igazgató tanácsi elnöki teendők végzésében gyakran aka-
dályozva van, hivatkozással a mult statusgyülésnek 10 sz. alat-
ti határozatára, kéri, hogy valaki az ig. tanács kebeléből a he-
lyettes világi elnök teendőivel megbizassék. 

Pál Sándor az igazgató tanács alelnökének közfelkiáltás-
sal bárom évre megválasztatik. 

b) A bizottság az igazgató tanács által az alapítványok s 
12* 



íéo* 
öszttfndijakról  előterjesztett azon kimutatást, mely szerént a 
gyula-fehérvári  finöveldében  22, az udvarhelyiben 36, a maros-
vásárhelyiben 23, a csiksomlyóiban 35, a kantaiban 10, a ko-
lozsvári kisebb finöveldében  41, a nagyobban 89, összesen 246 
növendék volt, kiknek ellátása évenkint közel 28,000 frtba  ke-
rUl, tudomásul ajánlja. 

A gyUlés a bizottság ezen ajánlatát elfogadja. 
e) Az alapítványok számadásainak megvizsgálására vonat-

kozólag az utasitás 14 §. értelmében a bizottság javasolja, hogy 
a statusgyülés utasítsa az igazgató tanácsot, miszerént a neve 
zett utasitás 14 g-ának tegyen eleget. Erre az igazgató tanács 
által adott azon fölvilágosítást,  hogy az igazgatótanács a beter-
jesztett számadásokat mindig átvizsgálja és csak azután terjeszti 
föl  a számvevőséghez, a statusgyülés tudomásul veszi. 

f)  A gymnasiumi tanárok kinevezésére vonatkozólag a bi-
lottság azt ajáulja, hogy mihelyt valamely tanári állomás meg-
ürül, az igazgatótanács pályázatot hirdet, a pályázók okmá-
nyait átveszi és azokról véleményét kimondja s azt, valamint 
az okmányokat a megyés püspökkel hasonló véleménye kicse-
rélésé végett közli. S a vélemények kölesönös kicserélése után 
az igazgatótanács a kinevezendő személyekre nézve megállapo-
dását batározatilag kimondja, és azt a püspökkel közli, ki en 
nek nyomán a tanárt ezen záradékkal: „egyetértőleg az erdély-
egyházmegyei róni. kath. igazgatótanácscsala kinevezi. Ugyanez 
eljárás követendő az előléptetéseknél, áthelyezéseknél és minden 
ilyenszerü változásnál. 

Határozat. Igaz ugyan, hogy az utasitás 10. §. az egy-
házmegyei gyUlés intézkedése alatt álló köznevelési intézetek-
ben a tanárok kinevezését az igazgató tanácsra ruházza ; de mi-
ntán azon módozatokat, melyek szerént azon kinevezés a megyés 
pUspök és igazgató tanács közös befolyásával  mikép gyakorol-
tassék, az utasitás meg nem állapítja: annálfogva  a statusgyü-
lés a bizottság által ajánlott módozatot elfogadja  és annak meg-
tartására az igazgató tanácsot utasítja. 

g. A bizottság javaslata értelmében vonatkozva az ig. ta-
nácsnak adott utasitás 8. §. c. d. pontjaira és a 9. §-ban foglalt 
határozatokra, a statusgyülés meghagyja az ig. tanácsnak, hogy 
az egyházmegyei közoktatás állapotáról magának hivatalos tu-
domást szerezzen, a nevelés- és közoktatásügyet fejleszeni  töre-
kedjék és annak összes állapotáról annyival is inkább évenkint 
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kimerítő jelentést terjesszen a közgyűlés elé s as e téren szűk 
ségesnek mutatkozó javításokat mind a tanrendszerre, mind a 
tanodákra nézve indítványozza, minthogy mindezeknek eszkö-
zölhetése végett erdélyi megyés püspök ur ő nagyméltósága 
a gyűlés előtt tett kijelentése szerént a finövoldék,  gymna-
siumok, árvaház és normális iskolákról az intézeti elöljá-
rók, igazgatók és felügyelők  által évenkint ő nagyméltó-
ságának bemutatott jelentésekkel együtt az egyházközségi isko-
lákról a tanitók, lelkészek gondnokok, esperesek által ő 
excellentiájához felterjeszteni  szokott jelentéseket is az igaz-
gatótanácshoz az iskolai év végén át fogja  tenni. 

h) Az iskolaügy fölvigyázását  ós vezetését illetőleg ajállja 
a bizottság: Mondja ki a statusgyülés, hogy megkívánja az 
igazgató tanácstól, miszerént az a neki adott utasitás szellemé-
ben ugyan, de az erdélyi püspök ur ő nagyméltóságával egyet-
értőleg járjon el. 

A statusgyülés ezen ajánlatot elfogadja. 
i) A bizottság javaslata értelmében a költségvetést és 

zárszámadást illetőleg a statusgyülés utasítja az ig. tanácsot, hogy 
az 1877-iki költségvetést és a mult évek zárszámadásait ter-
jessze a jövő gyűlés elé, addig is pedig fölhatalmazza  az igaz-
gatótanácsot, hogy a folyó  évi szükségletet a minisztérium által 
megállapítandó költségvetés alapján és keretében folyóvá  tehesse. 

k) A mi az illető alapoknak saját kezeles alá vételét illeti 
a bizottság javaslata értelmében a statusgyülés utasítja az ig. 
tanácsot, hogy a vallás- és közoktatásügyi minister urnák 1874 
dec. 28.34,204 szám alatt kelt leiratára vonatkozólag ügyekezzék 
eloszlatnia minister urnák azon kételyét, mintha az, hogy a katb. 
status a saját tulajdonát képező alapokat saját kezelése alá veszi 
ö felségének  begyűri és felügyeleti  jogával ellenkezuék. Fejtse 
föl,  hogy az erdélyi katholikusok ö Felségének ezen jogait a 
legnagyobb tiszteletben kívánják mindenha tartani és készek 
eleget tenni mindazon föltételeknek,  melyeket ezen legfelsőbb 
jogok biztosítására a minisztérium szükségesnek fog  tartani azon 
esetben, ha az alapok a kath. status és ig. tanács közvetlen 
kezelése alá adatnak. Egyszersmind utasítja az igazgatótanácsot, 
hogy ő Felsége vallás és közoktatásügyi miniszterével egyet-
értve tegyen lépéseket a kath. alapítványok részbeni convertá-
lására nézve, fölhatalmazván  az igazgatótanácsot, hogy az ala-
pítványok jelenlegi papijainak egy részét nagyobb s amortiza-
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tióval is Összekötött kölcsönökre s nagyobbszerü birtokvételekre 
fordíthassa.  — 

1) A bizottság az igazgatótanácsnak az erd. r. k. gymn. 
tanárok, néptanítók a tanítónők, nevelők s nevelőnők nyug-
díjazására,*) özvegyeik s árváik gyámolitására vonatkozó javasla-
tát elfogadásra  ajállja. 

A statusgyülés a mellékelt szöveg szerént ezen javaslatot 
elfogadja  az 5-ik §. következő módosításával: „A papi tanárok 
és kegyesrendiek, ha illető hatóságuk által egyházi pályára ren-
deltetnek, azon esetben, ha még nem töltöttek 10 évet a tanári 
pályán, az általuk addig befizetett  illetéket, ennek kamatjai nél-
kül visszakapják; ha azonban 10 éve már, hogy tanárkodnak, 
akkor nyugdij igényök nem enyészik el,'hanem más pályán történt 
nyugdíjaztatásuk alkalmával igényt tarthatnak ezen nyugdijalapból 
is a tanári pályán töltött éveknek megfelelő  nyugdíjra." Valmint a 7. 
§. utolsó pontjának következő módosításával: „Ezért az ily egyé-
nek már a tanári s tanítói karból kilépésökkor kötelesek a ta-
nárságról vagy a tanítóságról való lemondásukat apüspöknek 
további intézkedés végett bejelenteni/' Meghatározza továbbá a 
statusgyülés, hogy a) az elemi iskoltanitók nyugdijalapja az ahoz 
igényt tartók minden megrövidítése nélkül saját természetének 
és rendeltetésének mindenkori megóvása és fenntartása  mellett 
s a tőkének érintése nélkül mindaddig ezen czélra fordittsasék, 
a mig a gymn. tanárok nyugdijalapja oda fogja  magát kinőni, 
hogy saját terhét elhordozhatja, b) Ide fordittassék  hasonló fel-
tételek alatt a kántortanítóknak az erdélyi fehérvári  káptalan ke 
zelése alatt levő nyudijalapja, és c) a tanulmányi alapból e 
czélra 20,000 frt  évi 1,000 frt  részletben kiszakittassók. Minek 
következtében ezen nyugdijalap szabályainak a megállállapitott szö-
veg szerónti kinyomatása, ezen jegyzőkönyvhöz csatolása és an-
nak végrehajtása elhatároztatik, meghagyatván az igazgató ta-
nácsnak, hogy mindezekben az ügy sürgős volta miatt mielőbb 
lépéseket tegyen. — 

m) A kegyesrendi tanárok fizetésének  a többi erd. katb. 
tanárok fizetésével  való egyenlősítését s ezen fizetésnek  utalvá-
nyozását a bizottság véleményével megegyezőleg a statusgyülés 
helyeslő tudomásul veszi és egyszersmind jövőre elhatározza. 

n) A gymn. tanárok fizetésére  vonatkozólag a bizottság 
ajánlata szerént az igazgatótanács javaslatát elfogadván,  kimond • 

*) Wsd alább a javaslat szövegét ! 
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ja a statusgyülés, hogy a rendes tan&rok fizetése  800 frtra  emel-
tetik föl,  melyhez 10 év múlva ujabb 100 frt.  fizetés  javítás 
csatoltatik, az összes fizetés  azonban ez időszerint az 1000 frtot 
meg nem haladhatja. E fizetésjavitás  már 1877 január 1-től fogva 
életbe lép s e czélból fölhatalmaztatik  az igazgatótanács, hogy 
a tanulmányi alapból 5000 frtot  folyóvá  tehessen. 

o) A kolozsmonostori uradalomról az igazgató-tanács által 
beteijesztett azon jelentést, miszerént annak állapota annyiraja-
vult, bogy nyolcz éven át befolyt  és a főpénztárba  beszolgálta-
tott évi átalagja 22,796 frtot  s 87 krt tett és ügykezelése oly 
kerékvágásba hozatott, mely annak kormányzását minden nehéz-
ségtől megszabaditotta, a bizottság javaslata szerént a status-
gyülés tudomásul vévén utasítja az igazgatótanácsot, hogy 
czéUzerübb kezelés és felügyelés  végett saját tagjai közül egy 
inspectort válaszszon és annak számára a monostori uradalom 
jövedelméből a viszonyokhoz mért arányban évi tiszteletdijt 
utalványozzon. 

p) Az igazgató tanács azon eljárását, miszerint a magyar 
keleti vasút által kisajátított kolozsmonostori uradalmi földek 
4,472 frt.  és 12 kr. árából eddig tett föld-  és erdővásárlásait 
minthogy azzal az uradalom fekvőségeinek  közepében létezett 
alkalmatlan és káros befolyású  compossessoroktól megszabadult, 
a bizottság javaslata szerént a statusgyülés utólagosan helyben-
hagyja és egyszersmind az igazgatótanácsot fölhatalmazza,  hogy 
e vásárlást folytathassa,  sőt ha a fölszabadult  egyénektől jutá-
nyosán földeket  vásárolhat, erre nézve a kedvező alkalmat hasz-
nálja föl. 

r) A kolozsvári régi convictusnak a külső monostorutczá-
ban fekvő  puszta telke eladására, minthogy annak fentartási 
költségei jövedelmeit fölemésztik;  továbbá a kolozsvári kath. 
lyeeumi könyvnyomda és convictus közti szögleten fekvő  épü-
letes teleknek az ösztöndíj-alap számára leendő megvásárlására 
az igazgatótanács fölhatalmazást  kérvén, a bizottság azt megad-
hatónak véleményezi. 

A statusgyülés a bizottság ezen véleményét határozatra 
emeli. 

v) Az igazgatótanács azon indítványát, hogy a kolozsvári 
egyetem udvarában levő csillagásztornyot eladhassa s a befolyt 
összegből raeteorologiai észleldét állítson föl  és rendezzen,bé, 
mely a budapestivel összeköttetésbe lépjen, a bizottság ajánla • 
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tára, a statusgyülés elfogadja  s annak valósítására az igazgató-
tanácsot felhatalmazza. 

x) Minthogy a mult statusgyülés jegyzőkönyvei még nin-
csenek hitelesítve, kinyomatva és szétosztva, a bizottság azoknak 
utólagos hitelesítését, kinyomatását és a tagok közötti kiosztását 
indítványozza. 

A statusgyülés ezen indítványt határozattá emeli. 
19) Főpásztor ur ő nagyméltósága indítványára a status 

gyűlés báró Apor Károly bizottsági elnöknek, annak jegyzője 
Lukács Bélának és a bizottság többi tagjainak fáradozásaikért 
és czélszerü javaslataikért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz. 

20) Fölolvastatnak az I. ülés jegyzőkönyve 7 ik pontja 
alatt elhatározott s Trefort  Ágoston m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi és Széli Kálmán m. kir. pénzügyminiszter ő nagymél-
tóságaikhoz intézendő köszönő és kérelmező föliratok  fogalmaz-
ványai. 

A statusgyülés ezen föliratok  logalmazványait elfogadván, 
azokat jelen üléséből a vallás- és közoktatásügyi és a pénzügyi 
miniszterek ő nagyméltóságaihoz a következő szövegben felter-
jeszteni határozta : 

N a g y m é l t ó s á g ú magy. kir. va l l á s - és k ö z o k t a t á s 
ü g y i M i n i s t e r ur! 

Gyula-Fehérváron Nagyméltóságú Püspökünk által, fennálló 
szabályaink értelmében folyó  1876-ik évi julius 6-ikára rendes 
gyűlésre egybehivott róm. kath. statusgyülésünk örvendetes tu-
domásul vette és hálás köszönettel fogadta  Nagy méltóságodnak 
azon kegyes intézkedését, melylyel a nagyszebeni róm. kath. 
Teréz-árvaház alapitványainak tetemesebb része, továbbá az erdélyi 
fehérvári  káptalan; a nagyszebeni és brassói szL-ferenczrendi 
zárdák alapitványai iránt a közegyetértést a Nagyméltóságú 
Magyar Kir. Pónzügyminister úrral létre hozni és annak alapján 
mint kir. alapítványok czimén a kincstárra vonatkozó terheknek, 
a folyó  1876 évre és ezutánra is évenkint kiszolgáltatása; ugy 
a hátralékban maradott összegeknek kiadatása iránt a törvény-
javaslatot legalaposabb indokolással hazánk törvényhozása elébe 
terjeszteni méltóztatott. 

Sőt mivel ezen törvényjavaslat tárgyalása az országgyűlés 
közelebb félbe  szakadt ülésein meg nem történhetett, a folyó 
évre illő összegeknek felét  romban levő: templomaink szükségei 
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és szegény árváink mielőbb megkezdendő nevelése czéljából már 
is előlegképen utalványozni kegyeskedett. 

Biztosan reméli a statusgyülés, tapasztalva Nagyméltósá-
godnak ügyeink iránti atyáskodó gondosságát, melyért kérel-
münket Nagyraéltóságod elébé terjesztjük, hogy ba előre nem 
látható események késleltetnék ezen törvényjavaslat törvényre 
emelését, a folyó  évre illő járulék még hátra levő részére nézve 
is kegyes leend előlege/és által intézkedni. 

A kétségbe vonhatlan jogállapotnak visszaállítása által 
alkalmat nyújtott Nagyméltóságod statusgyüléstlnknek, hogy a 
dicső emlékű alapitó felséges  Mária Terézia, felséges  urunknak 
áldott ősanyja szándékait teljesíthessük és azon mellőzhetlen 
vallásos kötelességnek, hogy e megye oly sok szegény árváinak, 
ugy a szerencsétlen lelenczeknek tartásáról és neveléséről az e 
végre tett alapítványokból gondoskodjunk; azokat tanítás és 
erkölcsös nevelése által a magy. államnak hasznos polgáraivá 
képeztessük; végre azon hazafiúi  kötelességnek is eleget 
tehessünk, hogy ezen püspöki megyének a román fejedelemsé-
gek felé  eső széleit lakó róm. kath. székelyek között a silány 
és kevés művelhető föld  gazdászatának az ezt lakók fentartására 
elégtelen volta miatt évről-évre szaporodó kivándorlását bár az 
által némileg megakadályoztathassuk, hogy azoknak gyermekei 
minél többen iparosoknak neveltethessenek. 

Teljes készséggel elfogadjuk  Nagyméltóságodnak azon 
magas intentióját, miszerént az árvaház az alapitó dicső királyné 
szándéka szerént és hazai törvényeinknek megfelelőleg  szervez 
tessék; ez iránt meg is adtuk utasításunkat az igazgatótanács 
nak, hogy addig is, mig a Nagy méltóságod által beterjesztett 
törvényjavaslat törvény erejére emelkednék és ennek alapján 
az évi járulékok állandó kiadása biztosítva leend: a szervezetet 
megkészítve a legközelebbi statusgyülésünk elébe terjeszsze. 

Fogadja Nagyméltóságod hálánk és mély tiszteletünk 
kifejezését. 

Az erdélyi róm. kath. statusnak 1876. jul. 7-ikén tartott 
közgyűléséből. 
N a g y m é l t ó s á g ú magy . k i r . P é n z ü g y m i n i s t e r u r ! 

Gyula Fehérváron Nagyméltóságú Püspökünk által fenn-
álló szabályaink értelmében folyó  1876-ik évi jnlius 6-ikára 
rendes gyűlésre egybehívott róm. kath. statusgyülésünk örven-
detes tudomásul vette, hogy Nagyméltóságod Erdélyi róm. katb. 
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statusunknak, a nagyszebeni róm. kath. Terézárvabáz, továbbá 
az erdélyi fehérvári  káptalan, a nagyszebeni és brassói szt.-
ferenez-rendi  zárdák ügyében fennálló  sérelmei megszüntetésére 
hathatós orvosi kezeket nyújtani és a Nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter urat az ez ügyben a képviselőházhoz 
benyújtott indokolt törvényjavaslata tárgyában, a részünkön álló 
jognak felismerésével  hathatósan támogatni méltóztatott. 

Nagyméltóságod ezen kegyességeért statusgyUlésUnk hálás 
és osztatlan köszönetét nyilvánítja, mert ugyanis kétségtelen 
jogunk elismerése által alkalmat nyújtott Nagyméltóságod sta-
tusgyülésünknek, hogy a dicső emlékű alapító felséges  Mária 
Terézia, felséges  Urunknak áldott ősanyja szándékait teljesít-
hessük, és azon mellőzhetlen vallásos kötelességnek, hogy e 
megye oly sok szegény árváinak; ugy a szerencsétlen lelen-
czeknek tartásáról és neveléséről az e végre tett alapítványokból 
gondoskodjunk, azokat tanítás és erkölcsös nevelés által a magyar 
államnak hasznos polgáraivá képeztessük; végre azon hazafiúi 
kötelességnek is eleget tehessünk, hogy ezen pUspöki megyének 
a román fejedelemségek  felé  eső széleit lakó róm. katb. széke-
lyek között a silány s kevés művelhető föld  gazdászatának at 
ezt lakók fentartására  elégtelen volta miatt évről-évre szaporodó 
kivándorlását, bár az által megakadályoztathassuk, hogy azoknak 
gyermekei minél többen iparosoknak neveltethessenek. 

Fogadja Nagyméltóságod hálánk és mély tiszteletünk ki-
fejezését. 

Az erdélyi róm. katb. statusnak 1876. jul. 7-ikén tartott 
kzzgyüléséből. 

23} Az országgyűlés mindkét házához intézendő föliratok 
megkészitéséről és fölkUldéséről  a statusgyülés akép intézkedik, 
hogy a statusgyülés jegyzőit annak megkészitésével megbízza. 
Püspök ur ő nagyméltósága saját és a jegyzők aláírásával a 
a statusgyülés nevében ezen föliratot  az országgyűlés mindkét 
házához fölterjeszteni  méltóztassék. 

24) Ezzel a mai ülés jegyzőkönyve fölolvastatván  elnöki 
kijelentéssel a gyűlés által hitelesíttetik s kinyoraatása és a 
tagok közötti kiosztása elhatároztatik, mire pUspök ur ö nagy-
méltósága örömét fejezvén  ki a gyUlés tagjainak a hozott ha-
tározatokban való egyetértése fölött  a gyűlést bezárja. 
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Az erdélyi  róm. kath.  gymnasiumi és kcpezdei  tanárok,  nfytani-
tók  és tanitónók,  nevelők  és nevelőnűk 

nyugdíjalapjának  szabályai* 
B e v e z e t é s . 

Mintán a néptanitók nyugdíj ázásáról, özvegyeik és árváik 
gyámol itásáról szóló 1876 ik évi XXXII. országos tőrvényczikk 
31. §-e szerént a felekezeti  iskolák fentartói,  ama tőrvényczikk 
28. és 29. §§-eiben előirt ezen kötelezettség alól, miszerint min-
den iskolafentartó,  akár egyházi, akár polgári körség 10 frtot 
havi vagy évnegyedes részletekben akkor, midőn az általa fen-
tartott iskolának egy tanítója vagy nyugdijaztatik, vagy szolgá-
latközben meghal s gyámolitaudó özvegyet vagy árvát hagy 
maga után, azonkívül az általa fentartott  intézetben alkalmazott 
mindenyik ugy segéd-, mint ideiglenes vagy rendes tanítóért 
még akkor is, ha az állomás nincs betöltve, külön-külön 12 irtot 
tartozik évenkint az országos nyugdíj-, özvegy, árva-gyámpénz-
tárba fizetni,  még pedig az idézett törvény 42. §-a szerént még 
akkor is, ha az illető tanitók nem tagjai az országos dijintézet-
nek saját — ezen tőrvény szentesítésétől számított 4 hónap alatt 
a közoktatásügyi ministemek írásban bejelentendő — kivána-
tukra csak akkor mentetnek fel,  ha kimutatják s illetőlég kö-
telezik magukat: a) hogy tanítóiknak legalább is annyi s oly 
mérvű nyugdijat és gyámpénzt biztosítottak, mint a minőt az 
idézett országos tőrvényczikk 9., 15. és 19. §-ei értelmében nyer-
nének ; b) hogy tanítóik a nyerendő nyugdíj s gyámpénz ará-
nyában nincsenek nagyobbmérvü befizetéssel  terhelve, mint meny-
nyit az országos törvény róna rájuk; végre c) hogy az ő inté 
zetökbe más nyilvános intézetből átlépő s az idézett törvény 
értelmében az országos nyugdíjpénztárból nyugdíjra s gyámpénz-
re jogosított tanítóknak mindazon szolgálati éveit beszámítják, 
melyek a jelen törvény értelmében is beszámíttatnának: azon 
czélnak elérésére, hogy erdélyi r. kath. egyházunk régi törvé-
nyeken alapuló önkormányzata e tekintetben jövőre ismegóvas-
sék, szükségessé vált az erdélyi r. kath. püspöki megye népta-
nítóinak nyugdíjazását amaz országos törvény kívánalmainak 
értelmében módosítani és újból szabályozni. 

Ez uj szabályozás ötletéből időszerűnek tűnt fel,  a módo-
sítandó nyugdíjazás keretébe az erdélyi r. kath. gymnasiumi és 
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képeidei tanárok és mindén erdélyi r. kath. nyilvános tan- és 
nevelőintézetek tanítóit és tanítónőit befoglalni. 

Ennek folytán  az erdélyi r. kath. gymnasiumi ésképezdei 
tanárok, néptanítók és néptanitónők, nevelők és nevelőnők nyug-
díjazásának, özvegyeik és árváik gyáraolitásának eszközlésére 
egy erdélyi r. kath. nyugdij- és gyámintézet állíttatik, melyből 
az alább olvasható szabályok értelmében jogosittottaknak ren 
des nyugdij, özvegyeiknek és árváiknak pedig rendes segély-
pénz biztosíttatik. Ez alap alakítására nézve pedig tekintettel 
arra, hogy midőn az erdélyi r. kath. normális iskolatanitók nyug-
dijalapja alakíttatott és később a Kovács-Miklós-féle  hagyaték 
hozzájárulása után még a néptanítókra is kiteijesztetett, az il-
lető alakitóknak bizonyosan nem volt más czéljok, mint világi 
kath. tanítóinkat s illetőleg azoknak özvegyeit és árváit a vég-
ső nyomortól megmenteni; miből bátran következtethetni, mi-
szerént abban az esetben, ha a normális tanítók nyugdijalapjá-
nak keletkeztekor és annak az elemi tanítókra való kiterjeszté-
se alkalmával gymnasiumaink nem kizárólag papi, hanem annyi 
világi 8 illetőleg családos tanárral birtak volna, a mennyivel 
most, a tett gondoskodást okvetlenül rájok is kiterjesztették 
volna; továbbá tekintettel arra, hogy eddig azon igények, me-
lyeket a normális és elemi tanítók a 80,000 frtnál  többel biró 
normális és elemi néptanítók nyugdijalapjával szemben képeztek, 
oly csekélyek voltak, hogy ez alap azok mellett évenkinti 
bevételeinek 50—70%-át megtakarította, mely körülmény a püs-
pöki megye elemi tanítóknak a püspöki hatóság alatt álló nyug-
dijalapjánál is aránylag észleltetett ; végre tekintettel arra, hogy 
a gymnasiumi tanároknak az alakitandó uj nyugdijalapba való 
belépése ép oly mérvben fogja  a bevételeket nevelni, amilyen-
ben a kiadásokat: az 1876-ik évi julius 6-ára összehívott er-
délyi r. kath. statusgyülés 1876-ik évi julius 7-én tartott Il-ik 
ülése jegyzökönyvének 18. 1. pontja alatt meghatározta, hogy a) 
az erdélyi rom. kath. elemi tanítók nyugdijalapja az ahoz igényt 
tartók minden megrövidítése nélkül saját természetének és ren-
deltetésének mindenkori megóvása és fentartása  mellett s a tő-
kének érintése nélkül mindaddig ezen czélra fordittassék,  a mig 
a gymnasiumi tanárok nyugdijalapja oda fogja  magát kinőni, 
bogy saját terheit elhordozhatja, b) Hasonló feltételek  alatt ide 
fordittassék  az erdélyegyházmegyei rom. kath. kántortanítóknak 
az erdélyi fehérvári  káptalan kezelése alatt levő nyugdijalapja 
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is és c) a tanulmányi alapból e czélra 20,000 frt.  évi 1000 frt. 
részletekben kiszakittassék. Ezeknek megállapítása után az er-
délyi r. katb. gymnasiumi és képezdei tanárok, néptanítók és 
tanítónők, nevelők és neve'őnők nyugdijalapjának s özvegyeik 
és árváik gyámalapjának szabályai a következőkben állapittat-
nak meg: 

L A nyugdíjra  és segélypénzre  való jogosultság. 
1. §. Nyugdíjra jogosítottak: 1) a gymnasiumi és tanitó-

képczdei tanárok e szabályok 27. és 28. §-ainak értelmében. 
2) A nagyszebeni árvaház tanítói, tanítónői s normális is-

kolatanitók, népiskolatanitók és tanítónők, kik az 1868-ki 38. t. 
cz. értelmében képesített okleveles tanítók, valamint azon bár 
nem okleveles tanítók és tanítónők, kik az 1868-ki 38. t. cz. 
kihirdetésekor már alkalmazva voltak és azóta tanítói képességö-
ket a pllspökmegyei hivatal által előirt módon igazolták s erről 
bizonyítványt mutathatnak fel. 

2. §. Segélypénzre jogosítottak: 1) a nyugdíjra jogosított 
tanárok, tanítók és nevelők özvegyei az alább előadandó esetek-
ben és módon. 2) A nyugdíjra jogosítottaknak nyugdíjaztatásuk 
előtt kötött házasságból származott árvái, életök 16-ik évének 
betöltéseig vagy ezen kort megelőzőleg férjhezmenetelökig,  avagy 
egyéb módon való elláttatásukig az alább előadandó esetekben 
és módon. A segélypénzre jogosított özvegyek és árvák a gyám-
pénzt egyeulően kikapják, balt legyen meg az illető tanitó vagy 
tanítónő, akár tettleges szolgálata közben, akár már nyugdíjazott 
állapotában. 

//.  Végkielégítés  és nyugdíjazás. 
3. §. Mind a végkielégítés, mind a nyugdíjazás vagy a 

nyugalomba kivánkozónak saját kérelmére történik, vagy pedig 
a közoktatás érdekéből a felsőbb  hatóság rendeletére nyugdíjaz-
tátik az illető, még oly esetben is, ha ő ezt nem akarja 

A) Ö n k é n t e s v é g k i e l é g í t é s és n y u g d í j a z á s . 
4. §. A nyugdíjra jogosítottaknak a következő §-ban irt 

esetekben és módon jogukban áll önként saját kivánatukra vagy 
végkielégítéssel távozni tanári vagy tanítói állomásukról, vagy 
életök végéig élvezendő rendes nyugdíjjal összekötött nyuga-
lomba lépni. 
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5. §. Tan&ri vagy tanítói állomásáról önként távozva vég-
kielégítést nyer: 1) az, ti legalább 5 évig, de tíz évnél kevesebb 
időig szolgált és valamely önvétke vagy hibája nélklll szárma-
zott testi avagy lelki elnyomorodás, betegség vagy munkatehe-
tetlenség miatt véglegesen képtelenné lett a tanításra; 2) az, ki 
öt évnél kevesebb szolgálati idő alatt vált saját vétkén vagy 
hibáján kivtll a tanítói szolgálatra alkalmatlanná. Az első esetben 
távozók két éven át nyerik a részökre biztosított legnagyobb 
nyugdíj összegnek 50°/0-át; — a második esetben távozók egy-
szer mindenkorra nyerik 50%'át legnagyobb nyugdijösszegöknek; 
a papi tanárok és kegyesrendiek, ha illető hatóságok által egy-
házi pályára rendeltetnek, azon esetben, ha még nem töltöttek 
10 évet a tanári pályán, az általuk addig befizetett  illetéket, 
ennek kamatjai nélklll visszakapják; ha azonban 10 éve már, 
hogy tanároskodnak, akkor nyugdíj-igény ök nem enyészik el, 
hanem más pályán történt nyugdíjaztatásuk alkalmával igényt 
tarthatnak ezen nyugdijalapból is a tanári pályán töltött éveknek 
megfelelő  nyugdíjra. 

6. §. Életök végéig élvezendő rendes nyugdíjjal távozhatnak 
tanári vagy tanítói állomásukról: 1) azok, kik életök 65. tévét 
betöltötték, ha egyszersmind nyilvános tanintézetben, mint gym-
nasiumi rendes, vagy tanitóképezdei tanárok 35, mint elemi rendes 
vagy segédtanítók 40 beszámítható éven át szolgáltak. 2) Azok, 
kik legkevesebb 10 beszámítható évig szolgáltak, ha valamely 
önvétkök, vagy önhibájok nélkül származott testi vagy lelki 
betegség, nyomorodás vagy gyengeség miatt véglegesen alkal 
inatlanokká lettek a tanítói hivatalra. 

7. §. A szolgálati évek a tanítókra és tanítónőkre nézve 
a hivatalba lépés napjától kezdve számittatnak. A kik a tanári 
vagy tanítói pályáról leléptek, de Később visszatértek, azoknak 
lelépésök előtt töltött szolgálati idejők, csak azön esetben szá-
míttatik be nyugdijazásuak alkalmával, ha kimutatják, hogy 
egészségi állapotuk vagy hasonló s tőlők nem függő  rendkívüli 
körülmények által kényszerítve hagyták oda a tanítóságot és az 5-ik 
g-ben irt végkielégítést nem vették igénybe. Ezért az ily egyének 
már a tanári vagy tanítói karbólkilépésökkor kötelesek a tanárságról 
vagy tanítóságról való lemondásukat a püspöknek további intéz-
kedés végett bejelenteni s távozások indokait igazolni. Az országos 
nyugdíjazási tórvény 31-ik §-e c) pontja értelmében azoknak, kik 
intézetünkbe más nyilvános intézetből átlépnek és említett tör-
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vény értelmében az országos nyugdíjpénztárból nyugdíjra és 
gyámpénzre jogosítottak, mindazon szolgálati éveik beszámíttat-
nak, melyek ama törvény értelmében is beszámitatnáuak. 

8. §. A. 6. §. értelmében élethosszig élvezendő nyugdíjra 
jogosítottak nyugdijának évenkinti összege: 1) beszámítható35, 
illetőleg 40 évi szolgálat után néptanítók, illetőleg tanítónők 
számára 300 frt;  árvaház és normális tanítók számára 400 frt, 
gymnasiumi és képezdei tanárok számára 600 frt. 

2) A beszámítható 10-ik szolgálati év betöltéséig bármi 
nemű tanár és tanitó számára a 35, illetőleg 40 évi szolgálat után 
járónyugdijösszegnek 40°/0"a, mely a gymnasiumi s lanitóképez-
dei tanárokra nézve a 1 l ik évtől kezdve mindegyik szolgálati év 
után 2. 4%-kal, az elemi és árvaházi tanítókra nézve pedig 
2®/0-al növekedik. 

A nyugdijösszeg megállapításánál 35, illetőleg 40 évnél 
hosszabb szolgálat nem számitható be. 

B) F e l s ő b b h a t ó s á g á l t a l i n y u g d í j a z á s . 
9. §. A nyugdíjra jogosított tanár, tanitó, tanítónő, saját 

kérelme nélkül sőt akarata ellenére is nyugdíjazható: 1) ha65 
éves korán felül  bebizonyittatik, hogy öregségi elgyengülés miatt 
a tanítói hivatal betöltésére egyáltalán képtelen; 

2) ha bármely életkorában bebizonyittatik, hogy elmebe-
tegség, vagy egyéb betegség s elnyomorodás miatt a tanítói 
hivatal betöltésére teljesen s véglegesen képtelen. 

Az 1. és 2. pontban irt esetekben az illető nyugdijösszeg 
a fennebbi  8-ik § értelmében állapittatik meg; szolgálati ideje 
pedig a 7. § szerént számíttatik ki s e szerént kap végkielégí-
tést vagy élethosszig élvezendő nyugdijt. 

10. §. A kényszeritett nyugdíjazást a gymnasiumi tanárok-
nál a püspöki biztosnak és világi főgondnoknak,  a tanítóknál a 
főesperes  és iskolaszék indokolt fölterjesztésére  a püspök és 
igazgatótanács egyetértve rendeli el. 

11. §. Mindazon akár tényleges szolgálatban lévő, akár 
nyugdíjazott tanárok és tanítók, a kik bűntény miatt birói íté-
lettel elitéltetnek, vagy súlyos hanyagság, vallástalanság, erkölcsi 
kihágás miatt saját tanhatóságuk által indítandó fegyelmi  eljárás 
következtében tanítói hivatalukból élmozdittatnak vagy nyugdijok 
elvesztésére Ítéltetnek, nyugdíjra, illetőleg végkielégítésre való 
jogositottságokat elvesztik. 

Hasonlóul elvesztik a nyugdíjra és végkielégítésre való 
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jogosultságukat, kik az erdélyi r. kath. megyéhez tartozó tan-
intézeteket odahagyták, vagy más, az erd. r. kath. püspöki 
megye hatósága alá nem tartozó tanintézetekbe léptek át tanárokul 
és tanítókul, hol előbbi szolgálati éveik is beszámittatnak s igy 
más alapból tarthatnak az országos nyugdij tör vény azerént számot 
nyugdíjra. 

A nyugdíjalapba befizetett  dijak az alap tulajdonává válnak 
s többé viasza nem vehetők, akár önként távozzék, akár elmoz-
dittassék az illető, tanári vagy tanítói állomásáról vagy pályájáról. 

III.  Özvegyek  és árvák  gyámolttása. 
a) Ö z v e g y e k gyámol i t á s^a . 

12. §. A nyugdíjra jogosítottnak felesége  félje  halála ese-
tén évenkinti rendes özvegyi segélyt kap, ha férje  legalább 10 
beszámitható éven át élt vele házasságban ós férjénél  legfÖlebb 
20 évvel ifjabb. 

Oly özvegy, ki még egy évig sem élt férjével  házasság-
ban, csak azon esetben nyer segélypénzt, ha bebizonyítja, hogy 
férje  összekelésökkor nem szenvedett azon betegségben, mely 
halálát okozta. 

13. Oly özvegy, kinek férje  már 10 évig szolgált s ki 
férjével  legalább egy évig élt együtt házasságban, az özvegyi 
gyámpénzt élethosszig élvezi. Ha ismét férjhez  megy, özvegyi 
diját elveszti ugyan ezen házassága tartamára; de ha megint 
özvegyen marad második férje  halála után hasonló vagy nagyobb 
nyugdijt nem kap, előbbi férjének  nyugdiját visszakapja. 

14. §. Az özvegyi segélypénz évi összege a férj  részére 35, 
illetőleg 40 évi szolgálata után biztosított nyugdijösszeg 40°/0-át 
képezi, mely ugyan az özvegyet félje  halála napjától illeti meg, 
de csak félév  múlva tétetik folyóvá. 

15. §. Özvegyi segélypénzre nem lehet joga azon özvegynek: 
1) a ki a 12. §. értelmében nem jogosított segélypénzre; 
2) a ki az elhunyt férjjel  már annak nyugdíjba helyezése 

után lépett azon házasságra, melyből segélypénzre igényét szár-
maztathatná, kivévén azon esetet, ha férje  az egybekelés után 
ismét tényleges tanítói szolgálatba lépett s egy évnél tovább 
szolgált; 

3) a ki férje  halálakor maga is rendes fizetéssel  ellátott 
janitónői hivatalban van, vagy ily hivatala után nyugdijt élvez. 
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Azonban a ki kénytelen volna a tanítónői pályát elhagyni, 
kivévén, ha vétség miatt mozdittatott el, vagy önhibáján kivül 
alkalmazás nélkül maradna, az akkor igénybe veheti a férje 
után járó özvegyi segélypénzt azon esetben, ha maga nem 
kaphatna azzal legalább egyenértékű nyugdijt; 

4) a ki ágyra és asztalra nézve törvényesen elvált azon 
házastárstól, ki után a segélypénzt kaphatná, ha csak az elvá-
lasztó Ítélettel nem igazolja, bogy az elválás oka nem ö volt 

5) Kinek házastársa a fennebbi  11. §. értelmében elvesztette 
nyngdijra való jogositottságát. 

16. §. A már megnyert özvegyi segélypénz is akár ideig-
lenesen, akár véglegesen megvonható az illetőtől súlyos erkölcsi 
kihágása vagy erkölcstelen élet miatt, sőt feltétlenül  megvo-
nandó azon esetben, ha a gyámolított, bűntényért birói Ítélettel 
sújtatott. 

b) Árvák g y á m o l i t á s a . 
17. §. A nyugdíjra jogosított tanárok, tanítók, tanítónők, 

nevelők és nevelőnők mindazon törvényes árváinak, kik még a 
nyugdíjazás előtt kötött házasságból származnak, rendes évi 
segélypénz biztosíttatik, ha azon szülőjök, ki után a gyámpénzt 
nyerik, legalább 10 beszámítható évig szolgált. 

Tiznél kevesebb szolgálati idő után elhunyt szülők árvái 
pedig csak akkor nyernek segélypénzt, ha teljes szegénysógök 
kimutattatik és szülőjök legalább 5 évig szolgált. 

Az eként gyámolitandó árvák a szerént segélyeztetnek 
különböző összegekkel, a mint vagy olyanok, kiknek sem apjok, 
sem anyjuk nincsen, tehát egészen szülőtlenek; vagy olyanok, 
kiknek egyik szülőjök él. 

18. §. A szülötten árvák segélypénzének összege: 1) ha 
csak az egyik szülő volt tanár vagy tanitó, akkor minden árvára 
fejenkint  50 frt; 

2) ha mind a két szülő nyugdíjra jogosított tanitó volt s 
mind a kettő legalább 10 beszámítható évig szolgált, akkor mind-
egyik árvára 75 frt. 

19 §. Ha az anya él és özvegyi segélypénzt huz, akkor 
minden gyermeke számára 25 frtot  kap. 

20. §. Ha pedig az özvegy anya maga is tanítónő volt és 
mint ilyennek nem özvegyi, hanem tanítónői nyugdija van, akkor 
a saját maga számára nyert nyugdíjon felül  mindegyik gyer-
meke számára azok apja után járó évi 20 frt  segélypénzt kap. 

EQYHÁZTÖBTÉNELMI ADATOK 1L 13* 
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Az ily segélypénzek agész összege azonban 100 frtot  nembalad 
hat tul. 

21. §. Az egyazon szttlö után jogosított árváknak a 19. 
illetőleg 20 §-ban elrendelt összes segélypénz összege nem ha-
ladhatja tnl az ugyanazon tanítói állomás ntán járandott özvegyi 
segélypénz összegét. 

22. §. Ha az özvegynő férjhez  megy s ez által özvegyi 
segélypénzét elveszti, akkor a már kiutalványozott segélypénzt 
vz árvák tovább is élvezik a fennebbi  §-ek értelmében. 

23. §. Azon időtől fogva,  melyben az anya vagy atya is 
elhal és igy a gyermekek egészen szülötten árvákká lesznek, 
rólok a 18. §. 2. pontja értelmében kell gondoskodni. 

Hasonlóképen szülőtlen árvákul tekintendők a 17. §. ér-
telmében segélypénzre jogosított azon árvák, kiknek anyja bá 
zassági elválás vagy valami saját hibája miatt a segélypénzt 
elveszti, vagy gyámpénzt nem is nyert. 

24. §. Azon árvák, kiknek ellátása akár állami, akár más 
közsegélylyel vagy a ségélypénz összegét túlhaladó mennyiségit 
ösztöndíjjal, avagy valamely nevelőintézetben való felvétellel  a 
segélypénz nélkül is fedezve  és biztosítva van, ezen idő alatt 
nem kapnak segélypénzt. Ha az árva ösztöndija kevesebb, mint 
a segélypénz, akkor az ösztöndíj a segélypénzből kiegészítendő 
azon összegre, melyhez az árvának ezen szabály értelmében 
joga van. Ha azonban az ily árva még 16 éves kora, illetőleg 
férjhezmenetele  előtt elvesztené ezen gyámolitását, akkor ő is 
részesítendő a fennebb  §§ ben megállapitótt segélypénzben. 

25. §. A tanári vagy tanítónői pályáról lelépett s általában 
nyugdíj jogositottságukat elveszett szülők árvái nem tarthatnak 
igényt segélypénzre. 

Hasonlóul megvonható a segélypénz az illető árva súlyos 
erkölcsi kihágása vagy erkölcstelen élete miatt, sőt feltétlenül 
megvonandó az, ha az illető bűntény miatt birói ítélettel súj-
tatott. 

IV.  A nyugdíj-  s gydmpénztdr  jövedelmei. 
26. §. A nyugdíj- s gyámpénztár jövedelmeit képezik: a) a 

gymnasiumi és képezdei tanárok egyszer mindenkorra teendő 
befizetései;  b) ugyanezen gymnasiumi és képezdei tanárok, tani-
tónök, nevelők és nevelőnők, valamint az iskolafenntartók  éven-
kinti befizetései;  c) az erdélyi r. kath. normális és néptanítók 
nyugdijainak jövedelmei, de as aboz igényt tartók minden meí-
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rövidítése nélkül, saját természetének és rendeltetésének minden-
kori megóvása és fentartisa  mellett, á tökének érintése nélkül 
és addig, a mig a gymnasiumi tanárok nyugdíjalapja oda fogja 
magát kinőni, hogy saját terheit elhordozhatja, d) Hasonló föl-
tételek alatt az erdélyi r. kath. püspökmegyei kántortanítóknak az 
erdélyi fehérvári  káptalan kezelése alatt levő nyugdíjalapjából 
folyó  jövedelmek, e) Az erdélyi róm kath. tanulmányi alapból 
e czélra évi 1000 frt  részletben kiszakítandó 20.000 frt  tökének 
jövedelmei; g) e czélra ajándékozott vagy hagyományozott, akár 
adományozott tőkék jövedelmei. 

27. §. Egyszer mindenkorra köteles a nyugdijalap pénztá-
rába fizetni  1) minden gymnasiumi és képezdqi tanár, midőn a 
tanári állomásra első ízben alkalmaztatta, ezen alkalma7ásban 
részére biztosított teljes nyugdijösszeg ötödét; 2) az, ki szolgá-
lataközben oly állomásra lép elő, mely számára magasb nyug-
dij összeget biztosit, az előbbi és ujabb legnagyobb nyugdijösz-
szeg közti különbözetnek 50%-át ; 3) az erdélyi róm. kath. 
nyugdijalap pénztárának terhére nyugdíjazott minden oly tanár 
tanitó és nevelő, illetőleg tanítónő és nevelőnő, kinek gyám-
pénzre jogosított felesége,  vagy gyermeke van, nyugdíjaztatásakor 
a nyert nyugdíjnak 2%-át. — E §. 1) és 2) pontjában emiitett 
egyszer mindenkorra való fizetés  és a következő §-bén irt módozat 
teljesítésére köteleztetik minden e szabályok életbe léptetése 
előtt már szolgálatban volt gymnasiumi tanár. 

28. §. Egész szolgálata tartama alatt évenkint köteles fizetni 
1) minden néptanító (illetőleg tanítónő) a számára 40 évi szol-
gálat után biztosított nyugdijösszeg 173%~át vagyis 5 frtot; 
2) minden árvaházi és normális tanitó s általában mindenki, 
kinek nyugdija 40 év alatt 400 frtig  emelkedhetik, ezen összeg 
2%-át vagyis 8 frtot;  3) minden gymnasiumi ésképezdei tanár 
a számára 35 évi szolgálat után biztosított nyugdijösszeg 3%-át 
vagy is 18 frtot;  4) minden paroahialis egyházközség minden 
száz lélek után egy frtot. 

Azon gymn. és képezdei tanárok, normális tanítók és 
néptanítók, kik e szabályok életbe léptetése előtt már szolgálat-
ban voltak, lejárt szolgálati idejök minden egyes évére a fön-
emlitett évenkinti 8, 18 trtot vagy egyszerre, vagy önként 
felvállalandó  részletekben tartoznak a nyugdijalapba befizetni, 
magától értetődvén, hogy azok, kik a múltra nézve az erd. róm. 
kath. normális tanítók nyugdíjalapjába illetékeiket befizették, 
azon időre csak a hiányzó többletet tartoznak befizetni 
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29. §. Az erdélyi róin. katb. nyugdíjalap ezen szabályainak 
értelmében nyugdíjra jogosítottak számára teendő adományok és 
hagyományok « nyugdíjalaphoz csatolandók. 

30. §. A fentebbi  §§ értelmében befolyó  jövedelmekből 
egy erd. r. kath. tanítói nyugdíj- és gyámalap alkotandó. 

31. §. Az országos tanítói nyugdíjpénztárból nyugdíjra, és 
gyámpénzre jogosított tanítóknak azon esetre, ha az erdély r. 
katb. pttspöki megye tanintézeteibe átlépnek, mindazon szolgá 
lati éveik beszámitatnak, melyek az országos törvény értelmében 
is beszámitattnának, ha az illető a fizetéseket  ottan teljesítette. 

32. §. Ezen szabályok az 1876-ki január elsején lépnek 
életbe, e napon kezdődik a 27 és 28. §-ban irt befizetések 
kötelezettsége is. 

33. §. Azon nyugdíjra jogosítottaktól, kik évi fizetésöket 
valamely erdélyi r. kath. alapból húzzák, minden néven neve-
zendő és a fentebbi  §§-kekben irt illeték fizetéseikből  fognak 
levonatni: a többi jogosítottak illetékeit fizetéseikből  vagy já-
rulékaikból az iskolaigazgatók levonják. Az egyházközségek 
által fizetendő  illetékeket pedig az egyházközségi tanácsok be-
szedik s mindezek, mind pedig az iskolaigazgatók a begyült 
összegeket év elején az esperesekhez beterjesztik, kik azokat 
a püspöki hivatal utján a nyugdíj-pénztárba beszolgáltatják. 

34. §. E szabályok végrehajtásával az erdélyi róm. katb. 
igazgató tanács bizatik meg, mely e nyugdíjügyben évenkint 
kimutatást terjeszt a status gyülés elé, melyben mind a legutóbbi 
év mérlege, mind a nyugdij-pénztár állapota, mind a nyugdíja-
zottaknak s gyámolítottaknak létszáma, névsora, nyugdij-ideje 
előadatik. 

35. §. Az e szabályokban a gymnasiumi tanárokra nézve 
megállapított nyugdíjazási módozat és föltételek  az igazgató-
tanács előadója, titkára és írnokaira, valamint az uradalmi 
gondnok, ellenőr, erdősz és írnokra is kitérjesztetnek. 

Következik a 26. §. 4.) alatti iskolafttntartók  évenkinti 
befizetéseinek  tervezeté. 

I.  fehérvári  hegyaljai  esperesség.  1. Károly-Fehérvár fizet 
23 frt  60 kr. 2. Alvincz 5 frt  60 kr. 3. Borbánd 3 frt  56 kr. 
4. Drassó 55 kr. 5. M.-Igen 1 frt  82 kr. 6. N.-Enyed 11 frt 
87 kr. 7. Maros-portas 1 frt  50 kr. 8. Sz.-Sebes 4 frt  21 kr 
9. Tövis 2 frt  16 kr. 10. Tür 6 frt  65 kr. összesen 61 frt  52 kr. 

//.  Fehérvári  bányavidéki  esperesség.  1. A brudbánya fizet 
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6 frt  67 kr. 2. Boicza 8 frt  17 kr. 3. Csertés 2 frt  90 kr. 4. 
Kőrösbánya 3 frt  25 kr. 5. Nagyág 11 frt  10, kr. 6. Nagy-
Halmágy 1 frt  27 kr. 7. Offenbánya  3 frt  61 kr. 8. Topán-
falva  1 frt  63 kr. 9. Verespatak 15 frt.  10. Zalathna 7 frt  54 kr. 
összesen 61. 14 kr. 

III.  Sepsi-miklósvári  esperesség  és  brassói  dékánsdg.  1. 
Baróth tizet 22 frt  94 kr. 2. Bodza 1 frt  22 kr. 3. Brassó 78 
frt.  4. Hidvég 92 kr. 5. Felső-Tőmös 1 frt  31 kr. 6. Ilyefalva 
5 frt  8 kr. 7. Kőhalom 3 frt  62 kr. 8. Kőröspatak 7 frt  32 kr. 
9. Miklósvár 10 frt  53 kr. 10. Mikóujfalu  15 frt  55 kr. 11. 
S.-Sz.-György 10 frt  18 kr. 12. S.-Sz..Iván 8 frt  54 kr. 13. 
Törcsvár 3 frt  60 kr. 14. Türkös 7 trt 71 kr. összesen 176 
frt.  52 kr. 

IV. Fogarasi  esperesség  és  szebeni  dékánság  1. Nagy-Sze-
ben fizet  48 frt.  91 kr. 2. Ktilső-Szeben 3 frt.  80 kr. 3. Fo-
garas 14 frt  30. kr. 4. Holzmengen 1 frt  57 kr. 5. Szer-
dahely 2 frt.  6 kr. 6. Nagy-Sink 96 kr. 7. ürláth 1 frt. 
57 kr. 8. Porumbák 5 frt.  13 kr. 9. Verestorony 33 kr. 
10. Sz.-Agotha 69 kr. 11. Vizakna 2 frt  55 kr. Összesen 81 
frt  83 kr. 

V. Alcsik-kászoni  esperesség.  1 K.-Jakabtalva fizet  11 frt-
73 kr. 2. K.-Ujfalu  21 frt.  70 kr. 3. Kozmás 19 frt.  82 kr. 
4. Ménaság 17 frt.  55 kr. 5. Mindszent 10 frt.  92 kr. 6. 
N.-Kászon 33 frt.  39 kr. 7. Sz.-György 46 frt.  49 kr. 8. 
Sz.-Imre 17 frt.  80 kr. 9. Sz.-Király 17 frt  35 kr. 10 Sz. 
Lélek 17 frt.  54 kr. 11. Sz.-Márton 23 frt.  11 kr. 12. Sz. 
Simon 15 frt  25 kr Gsatószeg 10 frt.  87 kr. 13. Tasnád fizet-
28 frt.  22. kr. Összesen 291 frt.  65 kr. 

VI. Felcsikt  esperesség.  1. Bálán fizet  8 frt.  Csiesó 18 
frt.  50 kr. 3. Delne 12 frt.  35 kr. 4. Gyimes 9 frt  56 kr. 
5. Gyimeslok 26 frt.  52 kr. 6. Madaras 20frt.  31 kr. 7. Nagy-
boldogasszony fizet  44 frt  25 kr. Rákos 40 frt.  75 kr. 9. Somlyó 
38 frt.  55 kr. (Ebből Toplocza 17 frt.  10 kr. Csomortán 5 frt 
22 kr.) 10 Sz.-Domokos fizet  31 irt. 17 kr. 11. SzenfrMihály 
20 frt.  84 kr. 12. Sz.-Miklós 37 frt.  32 kr. (Ebből Szépvii 19 
frt.  49 kr. Borsova 6 frt.  44 kr.) 13. Sz.-Tamás 15 frt.  52 kr. 
14. Szépviz (örmény) 2 frt.  46 kr. 15. Szereda 12 frt.  45 kr. 
Összesen 338 frt.  55 kr. 

VII. Erzsébetvárosi  esperesség.  1. Almakerék fizet  1 frt. 
44 kr. 2. Erzsébetváros (örmény) 5 frt  40 kr. 3. Erzsébetvárosi 



198* 

(latin) 6 frt.  5 kr. 4. Kis-Kapus 4 frt.  85 kr. 5. Medgyes 6 frt 
78 kr. 6. Sárpatak 1 frt.  12 kr 7. Segesvár 11 frt.  35 kr. 
Összesen 36 frt.  83 kr. 

VIII. Gyergyói esperesség.  1. Alfáin  fizet  54 frt  80 kr. 2. 
Csomafalva  20 frt  50 kr. 3. Ditró 57 frt  54 kr. 4. Kilyénfalva 
8 frt  19 kr. 5. Remete 40 frt  53 kr. 6. Szárhegy 33 frt  50 kr. 
7. Szent-Miklós 61 frt  94 kr. 8. Sz.-Miklós (örmény) 7 frt  20 
9. Tekerőpatak 17 frt  5 kr. 10. Toplicza 8 frt  25 kr. 11. Töl-
gyes 13 frt  2 kr. 12. Újfalu  28 frt  85 kr. összesen 351 frt  37 kr. 

IX. Hunyadi  esperesség.  1. Déva fizet  15 frt  59 kr. 2. 
Dobra 1 frt  37 kr. 3. Govásdia 1 frt  86 kr. 4. Hátszeg 8 frt 
8 kr. 5. Maros Ilye 3 frt  20 kr. 6. Királybánya 2 frt  15 kr.7. 
Kudsir 2 frt  98 kr. 8. Petrozsény 20 frt.  9. Sebeshely 3 frt  92 
kr. 10. Szászváros 8 frt  95 kr. 11. Vajda-Hunyad 5 frt  62 kr. 
összesen 73 frt  72 kr. 

X. KézdiOrbai  esperesség.  1. Al-Csernaton fizet  5 frt  71 
kr. 2. Al-Torja 30 frt  80 kr. 3. Bereczk 23 frt  14 kr. 4. Esz-
telnek 11 frt  55 kr. Csomortán 7 frt  32 kr. Kurtapatak 6 frt 
52 kr. 5. Futásfalva  10 frt  20 kr. 6. Geleneze 34 frt  86 kr. 7. 
Imecsfalva  22 frt  61 kr. 8. Kanta 20 frt  69 kr. 9. Lemhény 36 
frt  55 kr. 10. Nyújtód 10 frt  74 kr. 11. Ojtoz 3 frt.  12. Osdo-
4a 24 frt  53 kr. 13. Pólyán 18 frt  50. kr. Bélafalva  8 frt  10 
kr. 14. Sárfalva  10 írt 32 kr. 15. Szárazpatak 18 frt  91 kr. 16. 
Szentkatolna 20 frt  65 kr/,17. Szentlélek 35 frt  40 kr. 18. 
Zágon -7 frt  52 kr. összesen 367 frt  53 kr. 

XI. Kolos-dobokai  esperesség.  1. Bács fizet  6 frt  44 kr. 
2. Bánffi  Hunyad 4 frt  24 kr. 3. Bonczhida 2 frt  35 kr. 4. Ko-
lozsvár 100 frt  45 kr. 5. Györgyfalva  2 frt  28 kr. 6. Jegenye 
6 írt 53 kr. 7. Kajántó 1 frt  49 kr. 8. Katona 3 frt  48 kr. 9. 
Szarvaskend fizet  2 frt  25 kr. 10. Kide 5 írt 42 kr. 11. Kolos 
9 frt  19 kr. 12. K.-Monostor 2 frt  31 kr. 13. Mocs 1 frt  96 kr. 
14. Oláh-Fenes 2 frt  12 kr. 15. Szász Fenes 12 frt.  összesen 
164 frt  51 kr. 

XII. Küküllői  esperesség.  1. Abosfalva  fizet  2 frt  75 kr. 
2. Bordos 19 frt  21 kr. 3. Egrestő 7 frt  5 kr. 4. Hosszuaszó 2 
frt  38 kr. 5. Ktiküllővár 2 írt 54 kr. 6. Magyarzsákod 5 frt  17 
kr. 7. Radnótb 1 frt  76 kr. 8. Szent-Pál 8 frt  64 kr. 9. Szöke-
falva  5 frt  28 kr. 10. Véczke 12 frt  6 kr. összesen 67 frt  44 kr. 

XIII. Marosi  esperesség.  A kosfalva  fizet  3 frt  84 Kr. Bőö 
1 írt 82 kr. Deményháza 5 frt  80 kr. Ebed 3 frt  59 kr.Nagy-
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Ernye 4 frt  57 kr. Görgény-szent Imre 11 frt  49 kr. (Ebből Üveg-
csür 3 frt  88 kr.) 7. Hodos 6 frt  30 kr. 8. Jobbágytelke 9 frt 
39 kr. 9. Kaál 7 frt  38 kr. 10. Köszvényes 15 frt  95 kr. 11. 
M.-Vásárhely 39 frt  40 kr. 12. K.-Remcte 13 frt  3kr. 13. Sám-
sond (Mező) 3 frt  59 kr. 14. Selye 4 frt.  15. Szász Erked 2 frt 
65 kr. 16. Szász-Régen 15 frt  10 kr. 17. Szent György 3 frt  44 
kr. 18. Szentháromság 9 frt  89 kr. 19. Teke 4 frt  33 kr. össze-
sen 166 frt  10 kr. 

XIV. Belsőszolnoki  esperesség.  1. Apanagyfalu  fizet  9 frt. 
48 kr. 2. Szamos-Ujvár (örmény) 15 frt.  82 kr. 3. Szamos-Újvár 
(latin) 9 frt.  65 kr. 4. Bálványos-Várai ja 1 frt.  75 kr. 5. Besz-
tercze 11 frt.  67 kr. 6. Csicsó-Keresztur 5 írt 92 kr. 7. Deés 
11 frt.  29 kr. 8. Deésakna 1 frt.  66 kr. 9. Kapnikbánya 14 frt. 
18 kr. 10. Kapnik 2 frt.  42 kr. 11. Magyar-Lápos 3 frt.'  27 kr. 
12. Naszód 2 frt.  35 kr. 13. Oláh-Lápos 6 frt  99 kr. 14. O.L.-
Bán^a 15 frt.  68 kr. 15. Rodna 9 frt.  16. Szék 3 frt  1 
kr. Összesen 124 frt.  14 kr. 

XV. 7orda-aranyosi  esperesség:  1. Felvincz fizet  11 frt. 
59 kr. 2. Harasztos 4 frt.  23 kr, 3. Jára (alsó) 4 frt.  24 kr. 
4. Sinfalva  2 frt  81 kr. 5. Mező-Szengyel 9 frt.  49 kr. 6. Torda 
13 frt.  91. kr. 7. Toroczkó-Szt.-György 1 frt  71 kr. 8. Tttr 1 
Irt 40 kr. 9. Várfalva  80 kr. Összesen 50 frt.  18 kr. 

XVI. Udvarhelyi  esperesség.  1. Atyha fizet  14 frt.  71 kr. 
2. Bözödujfalu  4 frt.  27 kr. 3. Etéd 1 frt,  64 kr. 4. Farkasla-
ka 11 frt  75 kr. 5. Fenyéd 5 frt.  16 kr. 6, Homoród-Remete 
3 frt  3 kr. 7. Kadicsfalva  11 frt  97 kr. 8. Karácsonfalva  3 frf.  74 kr. 9. 
Korond 18 frt.  40 kr. 10. Lengyelfalva  5 frt.  45 kr. 11. Lö-
véte 28 frt.  56 kr. 12. Máréfalva  12 írt. 8 kr. 13. Oláhfalu 
(szentegyházas) 21 frt.  57 kr. 14. Oláhfalu  (kápolnás) 15 frt. 
94 kr. 15. Oroszhegy 23 frt.  51 kr. 16. Pálfalva  4 frt  1 kr. 
17. Parajd 4 frt.  75 kr. 18. Szász-Zsombor 64 kr. 19. 
Székelykeresztur 5 frt.  67 kr. 20. Sz.-Király 10 frt.  53 kr. 21. 
Sz.-Lélek 17 frt  91 kr. 22. Sz.-Tamás 8 frt.  33 kr. 23. Szová-
ta 12 frt.  42 kr. 24. Udvarhely 27 frt.  67 kr. 25. Vágás 15 
frt  69 kr. 26. Zetelaka 38 frt.  72 kr. összesen 328 frt.  12 kr. 
Az egész püspöki megye 2,741 frt.  15 kr. 

B) A nyugdijalap  évi jövedelmeinek  hozzávetőleges  átné-
zete. a) 287 világi elemi tanítótól 5 írtonkint 1435 frt.  b) 20 
világi elemi tanítónőtől 5 forintonkint  100 frt  c) 83 gymnasi-
umi tanártól 18 frtonkint  1494 frt  d) 28 szerzetes tanítótól 5 
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frtonkint  140 frt.  e) az erdélyi r. k. norm. isk. nyugdíj-alapból 
körtllbelől 4200 frt.  f)  az igazgató tanács hivatalnokaitól és 
urodalmi tisztségtől 198 frt.  g) a püspökmegyci néptanítók 
nyugdíj-alapjából 800 frt.  h) az lskolaföntartó  egyházközségektől 
2741 frt.  15 kr. összesen 11,108 frt. 

Az erdélyi  róm. kath.  Statusgyülés  Gyulafehérvárit  i8j~] dik 
évi julius hó i8 dikan  tartott 

üléseinek  jegyzökönyvéből. 
1.) Erdélyi püspök ur ő nagyméltósága szívélyes sza-

vakban örömét fejezvén  ki a fölött,  hogy a jelen statusgy ülésen, 
melyet törvényeken alapuló, de bizonyos szabályozást csak 
1869-en innen nyert önkormányzatunk folytán  nagy érdekű tár-
gyak elintézése végett egybehívott és a Szentlélek segítségül 
hívásával megkezdett, az egyházi és világi rendből ily számos 
tagot szerencsés maga körül látni, az ülést megnyitottnak nyil-
vánítja, mit a gyűlés a nagyméltóságú püspök arra mondott 
lelkes éljenzésekkel fogadott. 

4.) Báró Jósika Lajos ur ö nagyméltósága azt indítvá-
nyozza, hogy a jelen Statusgyülés egy, pápa ő szentségéhez ter-
jesztendő feliratban  ötven éves püspöksége jubilaeumának al-
kalmából fejezze  ki hódolatát és hív ragaszkodását. 

Ez inditvány a gyűlés tagjai által lelkes acclamatióval 
fogadtatván,  püspök ür ő nagyméltósága örömét fejezi  ki a tett 
indítvány fölött  és elmondja, hogy a hódolat és ragaszkodás 
nyilvánítása az erdélyi püspöki megye részéről egy feliratban, 
melyet számos egyháziak és világiak írtak alá, megtörtént ugyan, 
de a Status.gyülés jelen nyilatkozatát, mely az egész püspöki 
megye képviselőtestülete részéről történt, sokkal nyomatéko-
sabbnak tartja. E felirat  elkészítésére Lönhart Ferencz pápai 
praelatust és nagyprépostot s Finály Henrik kolozsvári egyetemi 
tanárt ajánlja. 

A gyűlés a tett indítványt, valamint az ajánlatot elfogadja 
5) Páll Sándor az erdélyi róm. kath. Status igazgatótaná 

csának alelnöke meleg szavakban emlékezvén meg arról, hogy 
kalocsai érsek Haynald Lajos ur ő nagyméltósága folyó  évi 
augusztus 15-én huszonöt éves püspökségének jubileumát ünnep-
Aendi, tekintettel azon kégyes jótékonyságra, melyet a tisztelt 
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érsek Ar e püspöki megye iránt most is tanusit, azt indítvá-
nyozza, hogy a jelen Status-gyülés e jubilaeum ötletéből egy 
érsek ur ő nagyméltóságához intézeudő feliratban  szerencseki-
vánatát és hálatelt tiszteletét fejezze  ki. Püspök úr ő nagymél-
tó sága ez indítványhoz maga részéről is teljes szivvel járulván* 
azt azon ajánlattal egésziti ki, hogy e felirat  átnyujtásával egy 
küldötttség bizassék meg. 

A gyűlés mindkét indítványt elfogadván,  a küldöttség 
tagjaiul Gál János, Boér Antal, Lukács Béla, Molnár Antal, 
Gábor Péter, Barts Ferencz és György István tagokat nevezi ki. 

7.) A tárgysorozatban előforduló  3-dik pont, vagyis az 
1876-diki Statusgyülésen az erdélyi róm. kath. elemi tanitók 
javára szervezett önálló nyugdij-alap létrehozását meg nem en-
gedő 1877. február  9-én 3230. szám alatt kelt vallás-és közokta-
tásügyi ministeri leirat tárgyalás alá vétetvén, e leirat és az 
igazgatótanács rávonatkozó véleményének felolvasása  után az 
inditványoztatván, hogy a Státus-gyülés, az igazgatótanács vé-
leményének mellőzésével, egy a nagyméltóságú minister úrhoz 
terjesztendő indokolt feliratban  mutassa ki, miszerint a szervezett 
nyugdij-alap nem ellenkezik az országos nyugdij-alapról 1875-ben 
hozott 32. tőrvényczikk 31. pontjával és kérje meg ő nagymél-
tóságát, hogy e jobb informátió  alapján nyugdij-alapunk élet-
beléptetését megengedni és az országos nyugdij alap szabályaiban 
megállított illetékeknek tanítóinkon való felhajtását  megszüntetni 
méltóztassék. 

Ezen tárgy több oldalról behatólag mcgvitattatván 
A tett indítvány egyhangúlag elfogadtatott  s a felirat  el-

készítésével Simon Elek, Boér Antal, Molnár Antal és Veszely 
Károly tagok bizattak meg. Addig is pedig, míg e felirat  re-
mélhető sikeres eredménye leérkeznék, a Status gyűlés, jóllehet 
a miniszteri leiratot jogosnak és törvénynyel megegyezőnek el 
nem ismeri, azt határozza, miszerint tanítóink értesitendök, hogy 
az országos nyugdij-alap illetékeit rajtuk felhajtó  közegekkelne 
ellenkezzenek. 

8.) Tárgyalásra kitüzetik a nagyméltóságú m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter ürnak az igazgatótanácshoz 1876-diki 
dcczeraber 8-ról 19,731. szám alatti leirata, melyben a tandij-
számadások megvizsgálás végetti felküldését  sürgeti s ezzel 
kapcsolatosan felolvastatik  az igazgatótanácsnak ez ügyben tett 
felirata  és határoztatik: 
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A Statns-gyttlés az igazgatótanácsnak a tandijak száma* 
dásainak megvizsgálása ellen autonomiai jogunkból kifolyólag 
tett feliratát  s az abban felhozott  érveket elfogadván,  ezengyU-
lésből Minister ő nagyméltóságához feliratot  határoz intéztetni, 
melyben ő nagyméltósága újból is megkérendő, hogy azontan-
dijszámadásoknak megvizsgálás végetti felküldését  ne sürgesse, 
miután azok a Status kebli ügyét képezvén, ennek közegei által 
kellően megvizsgáltatnak, nyilván tartatnak és róluk akimutatás 
ő nagyméltóságához felküldetik. 

9.) Tárgyalás alá vétetik a kolozsvári lyceumi épületben 
az egyetem jogi és orvossebészi kara által ingyen használt helyi-
ségek további használatának megszüntetése iránt megindított 
Ugy, melylyel kapcsolatilag felolvastatik  a nagyméltóságú m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 1874. január 14. 
35,401—1873. szám alatti és ezzel ellentétben álló 1877. april 
22-éről 10,151. szára alatti leirata, melyből a Status-gyUlés fáj-
dalommal értesülvén, hogy a kath. Statusnak a lyceum épületéhez 
fennálló  tulajdoni joga vitás kérdéssé tétetett 8 az igazgatótanács 
által a kitelepítés iránt tett törvényes lépés felfüggesztetett, 
határozatul kimondja : 

Intéztessék felírás  Miniszter ő nagyméltóságához, melyben 
történetileg kitüntetve legyen a kath. Statusnak azon épülethez 
való kétségtelen tulajdoni joga és kéressék meg ő nagyméltósága 
az 1877. évi 10,151. szám alatti leiratának visszavételére és ezen 
ügynek az igazgatótanácscsali békés kiegyenlítésére; az igazga-
tótanács pedig utasitassék, bogy ha ezen felirat  sikertelen lenne 
azon esetben a kitelepítés iránt megkezdett törvényes lépéseit 
egész erélylyel folytassa. 

10) Püspök ur ő nagyméltóságához kérdés intéztetvén, 
hogy azon elterjedt hírre nézve, mely szerjpt a gyulafehérvári 
káptalani és kolozs monostori conventi levéltáraknak Buda-
pestre való felvitele  kormányilag el volna rendelve, minő 
óvó intézkedéseket méltóztatott megtenui, ő nagyméltósága 
kijelenti, hogy csakugyan neki is van tudomása a levéltárak 
felvitelének  szándékáról. 

Ezzel kapcsolatilag a káptalani levéltár conservatora be-
mutatja belügy Miniszter ur ő nagyraéltóságának 1877. julius 8-ról 
25.537. szám alatti leiratát és felfejti,  bogy e tárgyban már 
korábban ugy a káptalani, mint conventi conservatorok fel  voltak 
szólítva és nyilatkozataikat fel  is küldötték, melyekre az előbb 

említett minis téri leirat érkezett. 
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A statusgyülés a káptalani és conventi levéltáraknak czél-
i,ott fölvitelében  nemcsak az országrészre nézve, hanem a ma-
gánosokra nézve és különösen a katb. Statusra nézve Is sérelmet 
látván, megkérendőnck határozza belügyminister ur ő nagymél-
tóságát egy feliratban,  hogy e fölviteli  szándékától elállani 
méltóztassék; mert e kérdést csak akkor látja megoldhatónak, 
ha az minden oldalról megvilágítva lesz; a Statusgyülés, valamint 
az illető magánosok ebbeli véleménye bevétetik és az ország 
gyűlés e tárgyban határoz is, a miért is arra utasítja az egyházi 
conservatorokat, hogy a levelek és okmányok hü megőrzésére 
letett esküjökhöz tartsák magukat. 

13.) Felolvastatik: a) az erdélyi róm. kath. elemi tanitók 
javára szervezett önálló nyugdijalap létrehozását meg nem en-
gedő ministeri leirat az első ülés jegyzőkönyvének 7-ik pontjá-
ban hozott határozat értelmében Molnár Antal által fogalmazott 
felirat  szövege mely igy hanzik: 
N a g y m é l t ó s á g a M i n i s t e r ur ! K e g y e l m e s U r u n k ! 

Nagyméltóságodnak folyó  évi február  hó 9 dikén 3230. 
szám alatt püspök ur ő nagyméltóságához intézett leiratát, melyben 
Nagymóltóságod az erdélyi róm. kath. gymnasiumi és képezdei ta-
nárok néptanítók, s tanítónők, nevelők s nevelőnők nyugdij-alapjá-
nak mult évi julius 6. 7.8 án tartott üléseinkben készített alapsza-
bályaitól a jóváhagyást megtagadni méltóztatik, mai napon tar-
tott ülésünkben beható tárgyalás alá vévén, egyértelmüleg a 
következő ujabb felterjesztésnek  Nagyméltóságodhoz tisztelet-
teljesen leendő intézésében állapodtunk meg. 

Az 1875. évi XXXII-ik tőrvényczikk, midőn a népoktatási 
nyilvános tanintézetek és nyilvános kisdedóvó intézetek tanítói-
nak és nevelőinek nyugdíjazásáról s azok özvegyeinek, árváinak 
gyámolitásáról egy országos nyugdíj intézet felállítása  által gon-
doskodott, egy nagy és szent kötelesség teljesítésének tette le 
alapkövét; midőn a népoktatási, amúgy is szerényen díjazott 
pályán működő egyénekre nézve lehetővé tette életök munka-
képtelen s elaggott szakának anyagi biztosítását s az övéik 
sorsáról való gondoskodást, egy fontos  fejlődési  mozzanatot 
igtatott culturai életünkbe. 

Nekünk, kik egy nagy egyházmegye egyházéleti és iskolai 
állapotainak legjobb meggyőződésűnk szerint való fejlesztésére 
kötelességszerűig hivatva vagyunk, legkevésbé sem állhat fel-
adatunkban az idéztük törvény rendelkezéseit bármi tekintetben 
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kifogásolni.  Elsők vagyunk mi azoknak sorában, kik örömmel 
üdvözlik e törvény megalkotását, s kik a néptanítói állásé biz-
tosításától határozott és jelentékeny előnyöket várunk a népne-
velés terén. Mi éreztük legjobban az ily irányú intézkedésnek 
fontosságát  és szükségét, s épen ezért már jóval az 1875. XXXII-dik 
t. cz. megalkotása előtt gondolkodtunk egy néptanítói nyugdij-
alap létesítéséről, a mely — bála érette egyházmegyénk nagy-
nevű főpásztorai  8 más jótevők áldozatkészségének — nemes 
missiójának betöltésére már is jelentékeny összegekkel rendel-
kezik. 

Az 1875. XXXII. törvényezikk megalkotása nekünk, kik 
azon törvényadta jogunkkal, mely a külön nyugdij alap fentar-
tását megengedte, élni akartunk, kettőt tett kötelességünk 
ké, azt, hogy ez iránt a törvény szentesítésétől számított négy 
hónap alatt Nagyméltóságodnál írásban nyilatkozzunk; továbbá 
hogy kimutassuk, illetőleg kötelezzük magunkat arra, miként 
nyugdíjalapunk a tanítóknak legalább is annyi s oly mérvű nyug-
dijat s gyámpénzt biztosit, mennyit a törvény értelmében nyer-
nének; 8 hogy másfelől  nincsenek nagyobb mérvű befizetéssel 
terhelve, mint a mennyit a törvény róna reájuk. 

Mult évi jul. 6., 8 án tartott gyűlésünk, midőn a nyugdij-
alap szabályait megállapitá, teljesen eleget tett a törvény eme 
utóbbi kívánalmainak, s Nagyméltóságodnál kellő időben nyi-
latkozott az iránt is, bogy intézeteink az országos nyugdíj pénz-
tárhoz való járulás alól a törvény értelmében felmentessenek 
Nyugdíj-alapunk mindezek folytán  teljesen megfelelt  az 1875. 
XXXII-dik törvényezikk 31-dik §-sában kifejtett  kívánalomnak. 

Nagyméltóságod azon küldöttségünk előtt, melyStatusgyü 
lésünk megállapodásait annak idején Nagyméltóságod kegyes jó-
váhagyása elé terjeszté, kijelenteni méltóztatott, miként az em-
lítettük feltételek  teljesítése után a külön nyugdijalapunk fen-
állása akadályokba nem ütközik. S Nagy méltóságod fenntisx-
telt leiratában is elismerni kegyeskedik azt, hogy a Statusgytt-
lésünk által készített alapszabályok teljesen megfelelnek  a tör-
vény követelményeinek. 

Annál fájdalmasb  meglepetéssel értesültünk Nagyméltósá-
godnak egyházmegyénk nagyméltóságú íőpásztorához intézett le-
iratából arról, hogy Nagyméltóságod mindezek daczára a szóban 
levő nyngdij-szabályzat életbeléptetését a törvénynyel ellenkező-
nek kijelenteni méltóztatik. 
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Ha az 1875. XXXII dik tőrvényczikk az orzságos nyugdíj -
és gyámpénztár felállítása  alkalmával kimondotta volna azt, hogy 
más ily irányú nyilvános intézetek fentartására  a töivény életbe 
lépése után többé meg nem engedtetik, nyilvánvaló lenne előt-
tünk is, miként külön nyugdíjalapunk fentartásáról  egyházme-
gyénknek is le kell mondania. Lehetetlen azonban ellenkező 
meggyőződésünkhöz nem ragaszkodunk akkor, midőn a többször 
idézett 1875. XXXII-ik tőrvényczikk 31. §-sa az ily nyugdij-
alapok fentartását  határozottan s kifejezetten  megengedi; akkor, 
midőn a törvény világos iutentioja éppen az volt, hogy a népta-
nítók anyagi állásának biztosítása országos intézkedés által ott 
is megtörténjék, hol az autonom tevékenység önalkotta nyugdíj, 
alapok által még nem gondoskodott e biztosításról; s különösen 
akkor, midőn nyugdíj-alapunk alapszabályai Nagyméltóságod 
leirata szerint is megfelelnek  a törvényben kifejtett  kivána 
lomnak. 

Azon érvek, melyekkel Nagyméltóságod fentisztelt  leirata 
nyugdíj szabályzatunk jóváhagyásának megtagadását indokolni 
kegyeskedik, még inkább megerősítenek bennünket fennebb 
kifejezett  meggyőződésünkben. Szerény nézetünk szerint, min-
denekelőtt határozottan téves az 1875. XXXII. tőrvényczikk 
olyatén értelmezése, hogy csak oly nyugdíjintézetek fentartása 
engedhető meg, melyek már a törvény keletkezése előtt megfe-
leltek ezen később keletkezett törvény kívánalmainak. A törvény 
ily képtelenséget nem mondhatott ki. 31-ik §-sa épen ellenkező-
leg arról beszél, hogy azoknak, kik a külön nyugdíj-intézetet 
fenntartani  kívánják, kötelczniök kell magukat a törvény kivá-
nalmai szerinti átalakításra. Nem is lehetett ez másként. Nem 
lehetett pl. azt kívánni egy nyugdíj-intézettől, hogy tagjainak 
a törvény létezése előtt oly nyugdijat vagy gyámpénzt biztosítson, 
minőt egy később keletkezett törvény megkíván. Követelni azt, 
hogy egy nyugdij-iutézet még meg nem szabott, még törvénybe 
nem igtatott feltételeknek  megfeleljen,  s másfelől  megakadályozzuk 
azt, hogy az illető nyugdij-intézet a törvény követelményei szerint 
átalakítsa szabályait, egyértelmű volna minden külön nyugdíjalap 
fennállásának  egyenes lchetlenitésével; ezt pedig, mint már bátrak 
voltunk megérinteni, az 1875. XXXII. tőrvényczikk legkevésbé 
sem akarta. 

Nagyméltóságod kegyes leiratának második érve az, hogy 
a meglevő nyugdíj-intézetek törvényszerű kiegészítése illusoriussá 
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tehetőé az országos nyugdij és gyám-intézet életbeléptetését. 
Eltekintve attól, bogy egy törvényben gyökerező, egy minden 
tekintetben legális intézkedés jogi erejét épen nem gyöngítheti 
meg az annak czélszertttlensége felől  még oly tekintélyes és 
magas helyen táplált egyéni nézet sem, tisztelettel bátorkodunk 
kérdeni, vajon a valódi czél, vajon a néptanítók anyagi helyze-
tének biztosítása kevésbbé lesz-e megvalósítva az által, ha mi 
tanítóinknak tetemesen csekélyebb áldozatuk árán épen oly elő-
nyöket biztosítunk, mint az országos nyugdíj-intézet ? 

A valódi czél nem lehet az, hogy csak egyik vagy 
másik formában,  hanem hogy tényleg és a törvény megszabta 
mértékben biztosittassék a tanítók anyagi állása. A törvény 
csak azt köti ki, hogy a klilön nyugdijalapok nagyobb befize-
téssel ne terheljék a tanítókat, mint a minőt a törvény róna reá-
juk. És mi, kik kisebb áldozat árán a törvény előnyeinek teljes 
mértékét adjuk meg nekik, nemcsak a törvény intentioinak 
szellemében járunk el, de sőt kedvezőbb oly helyzetet akarunk 
biztosítani részlikre, a melynek megvalósítását Nagyméltóságod, 
ki a néptanítók sorsának javítását annyira sziv.n viseli, bizo-
nyára legkevésbé sem szándékozhatik megakadályozni. 

Nyugdíj-alapunk fentartása  ellen még azon érvet is felhoz 
za Nagyméltóságod többször tisztelt leirata, hogy az egyházi 
hatóságok s egyátalán az iskolák fentartói  nem rendelkeznek 
oly eszközökkel, melyekkel a tanítókat az általa alkotott nyug-
díj-intézetbe való belépésre kényszerithetnék. Nem is említve azt, 
hogy ezen érv, ha egyátalán megállhatna, érv lenne, minden, 
még a Nagyméltóságod értelmezése szerint is, törvényesen meg-
engedett külö 1 uyugdij-alap fentartása  ellen, csak annyit vagyunk 
bátrak egész tisztelettel megjegyezni, hogy a törvény 31-ik §-sa 
alapján fennálló  nyugdíjintézetek csak ugy élvezik az állam 
általános jogoltalmát, mint az ugyanazon törvény többi szaka-
szai által létesített országos nyugdij-intézet, s hogy az elvállalt 
legális kötelezettség tejesítése érdekében az állam kényszerítő 
hatalmának igénybe vehetése egyaránt követelménye a jogrend-
nek, akár egyesek vagy felekezetek,  akár az állam irányában 
áll fenn  az ily kötelezettség. 

Nyugdij-intézetUnk alapszabályainak jóváhagyását végül 
még azon okból is megtagadja Nagyméltóságod, mert e szabály-
zat nem kizárólag a népoktatási tanintézeti tisztviselőknek, hanem 
a kath. gymnasiumi tanároknak s az erdélyi kath. Status igaz-
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gatótanácsa, valamint az alapítványi nradalom hivatalnokainak 
nyugdíjazására is kiteijesztetett, 8 e csélra az erdélyi róm. kath. 
elemi tanítói nyugdíjalap jövedelmei is számításba, illetőleg igénybe 
vétettek. 

Bár az egyházmegyénkben fenforgó  concret viszonyokban 
indokolását adhatnók nyugdíj szabályzatunk 6 pontjának, mégis 
miután még látszatát is kerülni óhajtjuk annak, mintha több vagy 
egyéb volna czélunk, mit a mit a törvény nekünk világosan s 
félre  nem magyarázhatólag megenged, ezennel kijelentjük, miként 
készek vagyunk alapszabályunkat oly értelemben módosítani, 
hogy a szóban forgó  nyugdijalap, hiven eredeti rendeltetéséhez, 
csakis az erdélyi róm. kath. elemi tanítóknak a törvény köve-
telményeivel megegyező nyugdíjazására fordittassék.  Ezzel, ugy 
véljük, elhárítottuk a nyugdíj szabályzatunk megerősítése ellen 
alaposan felhozható  egyetlen nehézséget is. 

Ügyünk, álláspontunk igazságos voltának mély érzete, a 
törvény iránti kötelességszerű tiszteletünk, párosulva törvényadta' 
jogunkhoz való meleg ragaszkodásunkkal, arra indit bennünket 
hogy ismételve tiszteletteljesen felkérjük  Nagyméitóságodat, ke" 
gyeskedjék a fenncbbiek  értelmében megerősíteni felterjesztett 
nyugdijszabályzatunkat, s kegyeskedjék egyúttal az iránt is in-
tézkedni, hogy az országos nyugdíjintézet javára néptanítóink 
ellenében folyamatban  levő s azokat igen sok esetben nagy 
nyomorral sújtó végrehajtási eljárás megszüntettessék. 

Kérjük ezt Nagyméltóságod igazságszeretetéhez a törvény-
tiszteletéhez fordulva,  kérjük a népnevelés szont ügyének, e Nagy 
méltóságod által mindig oly hazafias  lelkesedéssel felkarolt  ügy-
nek jól felfogott  érdekében. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte kife-
jezését. 

Az erdélyi róm. kath. Status igazgató tanácsának Károly-
Fehérvártt 1877. jul. 18 án tartott üléséből. 

b.) Az emiitett jegyzőkönyv 4. pontja alatt Pápa ő szent-
ségéhez ötven éves püspöksége jubileumának alkalmából felkül-
detni indítványozott, pápai praelatus és károly-fehérvári  nagy 
prépost Lönhart Ferencz által irt felirat  következő szövege: 

B e a t i s s íme P á t e r ! 
Status Catholicus Dioecesis Transsylvaniensis ad pertra-

ctanda negotia sua ecclssiastica, littearia et íundationalia A. Ca-
rolinse in residentia episcopali oongregatus, antequam eoniul-
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tationem suam benediceute Deo inchoaret, oculos mentis suae 
ad centrum unitatis catholicae, Cathedram S. Petri eonvertit, ut 
religiosae pietatis et inconcussae suae erga summum Christi 
ÍD terris Vicarium adhaesiouis publicum testimouium daret, Tibi 
Beatissime Páter! de feliciter  consecuto quiuquagesimo conse-
crationis episcopalis jubilari anuo toto corde gratularetur, atque 
Deum omnipotentem, cuius mirabilem in longaeva episcopali 
et pontificati  vita Tua providentiam gratus recolit, suppliciter 
exoraret, ut beueficae  vitae annos mulfiplicare,  atque thesauris 
diviuae gratiae replere dignetur. 

Postulabat hoc a nobis non tantum fides,  ac fidelitas,  qui-
bus Status Catholicus Transylvauiensis S. Matri Ecclesiae, cuius 
tu Beatissime Páter! caput et infallibilis  Magister esadhaeret, 
sed et illa magni momenti consideratio: ut dum se defendendis 
suis iuribus procurandisve ecclesiae et scholarum Catholicarum 
emolumentis acciogit, habeat sub nobili hoc laboré tamquam 
exemplar et speculum heroicas illas virtutes, quibus Tu Beatis-
sime Páter! applaudente toto orbe Catholico ecclesiam Dei 
illustrare, iura illius defendere,  ad retundeuda adversariorum 
molimina Temet adinstar insuperabilis muri opponere, atque 
cunctis fidelibus  religiosae constantiae et perseverantiae ÍD bouo 
usque ad finem  illustre documentum dare non desinis. 

Libenter insistet status Catholicus Transsylvaniensis his 
Tuis aeterna laudc dignis vestigiis; certissimum enim habét non 
defuturam  laboribus suis coronam, si illa fideliter  prcmendo, 
inconcussam usque in finem  constantiam testatus fuerit. 

Quod reliquum est, filiali  submissione orat Status Catholicus, 
ut eidem et laboribus eius pro glória Dei et S. matris ecclesiae 
incremento susceptis apostolicam benedictionemjimpertiri et cle-
menter suscipere digneris filialis  venerationis ac iuconcussae 
adbaesionis contestationem qua sumus 

Sanctitatis Tuae 
humillimi servi ac devoti fideles 
Albae-Carolinae, e Sessione Status Catholici, die 18-a Julii 

1877 celebrata. 
Felolvastatik a jegyzőkönyv 9. pontja alatt a kolozsvári 

lyceumi helyiségek ügyében hozott határozat folytán  Simon Elek 
által készített felirat,  mely igy szél: 
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N a g y m é l t ó s á g ú m. k i r . Va l l á s - és K ö z o k t a t á s i 
M i n i s t e r Ur! 

Nagyméltóságú püspökünk az erdélyi róm. katholikus me-
gyét világi vonatkozású közös ügyeinek tárgyalására folyó  évi 
julius 18-dikára rendes évi gyűlésre egybehiván, igazgatótaná-
csunknak évi jelentéséből fájdalmas  érzéssel értesültünk Nagy-
méltóságodnak az igazgatótanácshoz f.  év ápril 22-röl 10,151 — 
1877. szám alatt intézett azon leiratáról, melyben a kolozsvári 
m. kir. egyetem jogi és orves-sebészi osztályai által az Erdély-
r/szi róm. kath. Status kétségtelen tulajdonát tevő kolozsvári 
lyceumban már több évok óta ingyen használt helyiségek hasz. 
nálatának megszüntetése iránt az igazgatótanács által 1872-ben 
863. sz. alatt, 1874-ben 429 és 893. sz. a., 1875-ben 558, és 
1876-ban 664. sz a. tett felterjesztéseire,  — merőben eltérve 
1874. január hó 14-ről 35,401. 1873 szára alatti azon leirattól, 
melyben Nagyméltóságod ama lyceumi helyiségek visszabocsá -
tásának követelésétől az igazgatótanácsot, ennek többször ta-
pasztalt hazafiságára  s kö/mivelődés iránti érdeklődésére hivat-
kozva, elállásra felhívni,  s arról biztosítani méltóztatott, hogyjö-
vőben ezen szükségre kívántató összeget a Cultusministeri költ-
ségvetés előirányzatába felveendi,  - - egyszerre az erdélyi róm. 
kath. Statusnak a kérdésben forgó  épülethez való tulajdoni jo-
gát kétségbe vonva, kinyilatkoztatni méltóztatik, hogy miután 
ezen épületbeni helyiségek akadémiai, illetőleg egyetemi czélokra 
már egy század?! óta háboritlanul használtatnak anélkül, hogy 
azokért valaha a katholikus Statusnak haszonbér fizettetett  volna, 
administrativ szempontból hatásköfét  túlhaladónak jelzi, hogy a 
törvényileg felállított  egyetem azon helyiségekben, melyeket egy 
század óta bérfizetés  nélkül használ mindaddig, mig a kérdéses 
épület tulajdonjoga illetékes úton el nem döntetik, megháborf-
tassék, s annálfogva  felhívni  méltóztatik az igazgatótanácsot, hogy 
sem felmondásra,  sem haszonbérkövctelésre jogosítva nem lévén, 
hasonló lépések erőszakolásától tartózkodjék, netalán tulajdon 
8 használati igényeit a törvény rendes utján igyekezzék érvé-
nyesíteni, egyúttal az egyetemi tanácsot oda utasitani méltózta-
tott, hogy az igazgatótanács által tett f e l m o n d á s t  birói.uton uta-
sítsa vissza. — Szomorú tapasztalattal győződött meg Statusgyü-
lésünk ezen ministeri leiratból, miszerint statusunk a jog és 
alkotmányos élet ez időszerinti uralma alatt ismét arra van 
kárhoztatva, hogy kétségbe vonhatlan tulajdonának jogi termé-

KQYHÁZTÖBTÉNELMI ADATOK IL 14* 
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szetét, s ama nagy tévedést, mely azt kétségbe hozta, kimutas-
sa, s a tévesen informált  miuistertől a jobban informálandó  mi-
nisterhez folyamodjék. 

Midőn ezen kérdésben felszólalunk,  az Erdélyrészi katho-
likusok, a korona és a kormány érdekében tesszük; védni ki 
vánjuk az elsőknek törvény és százados gyakorlat által biz-
tositott tulajdonát, a másodiknak felségi  jogát és méltóságát, 
az utóbbinak törvényes tekintélyét. 

A kolozsvári kir. Lyceum Nagyméltóságú Minister tir! az 
erdélyrészi katholikusoknak oly kizáró magán tulajdona, mint 
az ágostai hitvalásuaké a nagyszebeni szász gymnasium, a re-
formátusoké  az enyedi Collegium, az unitáriusoké a kolozsvári 
saját főtanodájok.  Ezt a tulajdont megcsonkítani, birtokosát 
akarata elleni szolgalomra kényszeríteni nem lehet, mert a 
polgári társaság létalapja épen a tulajdon szentsége, az e felőli 
fogalmak  megzavarása megzavarja a társadalmi rendet, az mag-
ingatja magát az államot. 

A korona felségi  joga a jogsérelemuek már elvben is a 
priori kizárása, méltósága minden jogszerű birtoknak és tulaj-
donnak természetes védelme, tehát védelme a katolikusoké-
nak is, kiknek a fejedelem  egyszersmind legfőbb  kegyura és 
miut a magyar állam a magyar katholicismussal egj eredetű: 
ügy jól felfogott  érdekeik s jövőjük is egymástól el nem vá-
laszthatók. E telséggel és méltósággal az egyének és erkölcsi 
testületek tulajdouai általi önsegély nem fér  össze: adni a ko-
rona és állam hivatása, nem elvenni. 

De a kormány tekintélye is követeli, hogy a fenforgó 
ügyben a positiv jogot tisztelő és törvényes legyen az eljárás. 
Egyoldalú értesülés téves lépésekre visz, az activélet és viszo-
nyok mellőzésével hozott határozat, egyéni hajlam s tán efogult-
ságtól sem ment itélet compromittál; ily iutézkedés nem egyez-
tethető össze a Király nevében cselekvő kormány igazságossá-
gával. A két utóbbi oly tisztának látszó igazságok, bogy bővebb 
érvelés nincs indokolva. De az elsőt, t. i. az erdélyrészi katho-
likusok tulajdonának megtámadtatását törvénybe ütközőnek és 
igy jogtalannak be kell bizonyítanunk ; ki kell mutatnunk, hogy 
administrativ szempontból is a Statusquo fentartása  nem az, hogy 
a miénket elvegyék, hanem az, hogy tulajdonunkba minden 
bármely oldalról jövő betolakodás és megháboritás ellen épen 
az állam által megoltalmaztassunk. — Száz éve mult már annak, 
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hogy Mária Theresia királynő 1773-ban September 18-án 1129 
udvari szám alatt kelt rendeletében az eltörölt Jezsuita szerzet 
elfoglalt  javai jövedelmét néppolgári és latin iskolák, gymna-
siumok, akadémiák és lyceumok vagy universitások alapításá-
ra rendelte fordíttatni,  az utóbbiakban világi tanárok alkalma-
zását határozván, s jelesen a kolozsvári universitást aMainzinak 
mintájára kívánván szerveztctni oly módon, hogy ott nem katho-
likus ifjak  is végezhessék a felsőbb  tudományokat, ne legyenek 
kényszerítve tanulás végett külországi protestáns egyetemekre 
menni. 

A kolozsvári Lyceum, mint a rendszeres közoktatás har-
madik fokozatát  képező felsőbb  katholikus nevelő és tanitó in-
stézet, melyet még Báthory István alapított volt 1583-ban, két-
záz évi lét és különböző változásoKon átmenés után, ekkor alapit-
atott újra, a juridica és medicai facultas  tanszakaira 1774-ben kezd-
ve a múlt század jégéig, s ennek első felében  a szükség és tanul-
mányi alap nevekedése aránya szerint párhuzamosan róndszere-
sittettek és neveztettek ki rendes tanárok, tétettek tanintézeti 
építkezések. 

Ez idő óta az intézet „Collegium, Academia, academicum 
Collegium, Lyceum regium, és universitas, változó nevek alatt 
1850-ig állott fenn,  s hogy a telek és épülethelyek tartozraá 
nyaikkal együtt, (Seminarium, Convictus nobilium, typographia) 
katholikus alapitvány, katholikus tulajdon, soha senki kétségbe 
nem vouta. 

Az idő és körülmények fejlődése  a Lyceum telke 8 épü-
letei bővítését tette szükségessé. — A tanulmányi alap (fundus 
Studiorum) tulajdonát tevő két kis ház a Lyceum szomszédsá-
gában, mint annak nem szükséges, 1789-ben eladóvá tétetvén 
0 Felsége a kir. főkormányszéknek  katholikus közoktatási bi-
zottsága felterjesztésére,  május 4 dikén 5359. udvari szám alatt 
megengedte, hogy azok a Lyceumnak ingyen adassanak; elébb 
a Lyceum könyvnyomtatója lakott benne, később a vegytan és 
ásványtan tanára számára alakíttattak át szállásul azon indok-
nál fogva,  hogy lakasa a vegytani laboratoriumhoz közelebb 
legyen, — 1817-ben september 26-án 2691. udvari számú ren-
deletnél fogva,  a Lyceumnak szükséges árnyékszék helyül 1100 
rh. frton  Sohindler Mihály telke vásároltatott meg. 1821-ben 
1664. kir. főkormányszéki  számú irat tanúsítása szerint azon 
czélból, hogy a physicum museum ablakai világossága minden 

ur 
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időkre biztosítva legyen, a Lyceum szomszédságában levő Balogh 
István-féle  telek vásároltatott meg 1000 rh. trton. 

E telekbővités alkalmával sem forgott  fenn  sem a szerzés, 
sem az arra sztlkséges költség szempontjából semmi oldalról 
ellenvetés, bárminemű akadály vagy jogfenntartás. 

Az 1789 ben szerzett két ház és a Lyceum régiség által 
megrongált 1798-ban augustus 31-én leégett, 1817-ben és 1821-
ben uj szerzésekkel bővített, 1816 ban, 1817-ben leomlással fe-
nyegető régi épületének romlásai, fedele  s egyéb részei helyre-
állítására, 1817. 1818-ban pedig ismételt költséges igazitások si-
kertelensége után az egészen újra építés válván szükségessé, a 
régi épületeknek lebontására és uj építések végbevitelére a költséget 
a lyceumi nyomda, a kolozsmonostori uradalom és katholikus 
tanulmányi alap pénztára adta. Jelesen 1796-ban szeptember 
2-dikán 2673 udvari szám alatt az újonnan szerzett két háznak 
tanári szállássá átalakítására az udvar a tanulmányi alapból 
1581 irtot 26 krt engedélyezni; az 1794-beni égéskor elpusztult 
fedelek  és belső kisebb romlások megigazitására azon évi 2941 
kir. főkormányszéki  szám alatt 802 rh. forintot  40 krt; 1799-ben 
3434. Kir főkormányszéki  szám alatt ugyanazon czélra 372 frt 
13 krt; ugyanazon évi 4004. kir. főkormányszéki  szám alatt a 
lyceumi fedél  gyökeres megújítására 6238 frt  17 krt, 1803-ban 
1779. főkorm.  sz. a. 402 rh.frt4  krt; 1810-ben 2118 kir. íőkorm. sz. 
szerint ő felsége  januárins 26-án 226. udv. sz. a. költ kir. 
rendeletében a Lyceum összes épületei derekas kiigazítására ismét 
a tanulmányi alap terhére a kamarai pénz tárból 16,261 friot 
18 krt utalványozott. 

Azonban a javítás sem adott az elkorhadt régi épületek-
nek állandóságot, sőt látszó vészélyessége oly ijesztővé lett, 
hogy már 1817-ben, 1818-ban mind a felső,  mind a középső 
emeletnek leszedése, s az egész Lyceumnak újból építése 
halaszthatatlanná vált, mi a közalapítványi számvevőségnek 
1818-dik évi 2990 kir. főkormányi  számú előadatban látható 
megállapítása szezint 330140 r. frtra  és 12 krra számíttatott elő, 
az újraépítés legfelsőbb  helyen kimondatott, annak megtörtén-
téig pedig az Extertiariák óvári háza (ma a kolozsvári Károlina 
kórház) ideiglenes lyceumi tanhelyiségekké átalakítására a ta-
nulmányi alapból 1048 frt.  utalványoztatott. 

Az építésre előirányzott összegből 1818-ban 2990. kir. 
főkorm.  szám adatai szerint a kolozsmonostori uradalom fa, 
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mészkő, vizi porond épitési anyagokban és ig&s napszámokban 
adatott 150,127 rb. frtot. 

A pénzbeli költséget szintén a tanulmányi alapjövedelmei 
fedezték,  jelesen: 

a) a Lyceum nyomdája jövedelméből 1817-ben 377. kir. 
főkorm.  szám tanusitása szerint, a régi épUlet felső  emelete le-
szedésére fizettetett  2500 rh. frt;  ugyanazon évi 8417, főkorm. 
szám szerint szintén bontásköltségre 2000 rh. frtot;  1818-ban 
4377. főkorm.  szám szerint a nyomda jövedelméből 1819—1821-
re, tehát három évre előirányoztatok 10.600 rh. frt.  a miből 
1818-dik évi 14,404 főkorm.  szám szerint utalványoztatok 5000 
frt.  1820-ban 5648. kir. főkorm.  szám alatt 8000 rh. frt,  te-
hát az előirányzottnál még több. 

b) a kolozsmonostori uradalom jövedelméből 1818-dik évi 
4377. kir. főszám  tanusitása szerint utalványoztatott 2000 rh. frtí 
10,521, 11,868 és 13,483. 1818-dik évi kir. főkorm.  számok alatt 
három izben két—két ezer frt;  1819-dik évi 1726. kir. fő-
korm. szám alatt 6000 rh. frt;  10,889. kir. főkorm.  szám alatt 
5000 frt;  1820-ban 7387. kir. főkorm.  sz. alatt ismét 8000 rh. 
forint. 

Midőn a katholicus Status építését a rendszerezett kiadások 
után fenmaradt  minden ereje és jövedelmei ráfordításával  sem 
volt képes bevégezni, kényszerítve volt Ö Felsége kincstárából 
az erdélyi kamarai pénztárból előlegképen 40,000 forintot  kérni 
oly módon, hogy ezt évenként 5000 frttal  törleszthesse; de uj 
épületének felszerelési  költségei s a megnevekedett rendszeres 
kiadások miatt ezt nem tehette, kényszerítve volt tehát a kir. 
főkormányszék  által haszonbérben bírt tulajdonát, az egykori nagy 
Jezsuita-Collegium épületeit (a feloszlott  Gubernium, ma az egye-
tem épületét) az országnak 1839-dik év november 21-én kelt adás-
vételi szerződés szerint eladni, s tartozását a vételárból törlesz-
tette le. Ily sok áldozatába és nagy költségébe került az erdély-
részi katholikusoknak a Kolozsvárt fekvő  Lyceum-épület! 

E költségekhez senki más semmivel nem járult, mint gö-
rögegyesült püspök Bab János 1820-ban 1630 - és 2037. 
főkorm  számú adatok szerint önként 4000 vrh. frtot  ajándéko-
zott, a kolozsmonostori uradalomhoz tartozó volt úrbéresek pe-
dig az építés alatt az országos titab közmunkatételéhez járulástól 
fel  lettek mentve, mely kedvezményben más hitfelekezetek  is 
hasonló esetekben részeltettek. 
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Méltán viseli tehát a Lyceum épülete homlokzatán ezen 
kőtáblába metszett feliratot:  Francisco primo Imperatore, Geor« 
gio Bánffy  Guhernatore, sumptibus fundi  Studiorum aedificatum, 
mert „a katholikusoknak a lyceumi épitményhez való kizáró 
„tulajdoni jogát mégemai napig soha senki és semiui hatóság két-
ségbe nem vonta." 

És Nagyméltóságod is a katholikus Statusnak ezen kizáró-
lagos tulajdoni jogát — valameddig a jog és törvény uralma 
alatt áll a magyar állam — kétségbe nem vonhatja, a tulajdo-
ni jogot vitásnak nem jelezheti, Statusunkat egy birtokra béto 
lakodás jogtalan czime alatt törvény útjára nem utasíthatja, a 
használat felmondását  erőszakos lépésnek nem nyilváníthatja — 
mert ugyanis 

a) azon épület Statusunk tulajdonának lévén minden szol-
galom és ellenmondás nélkül bekebelezve, ha más jogczimmcl 
nem is bírnánk, ez annyira védi tulajdonunkat, hogy nem mi 
tartozunk más ellen pert folytatni,  hanem az, a kinek ellenünk igé-
nye van, tartozik birtokon kivül ily igényeitjellenünk érvényesíteni. 

b) a fennálló  törvények szerint nem helyesen lett az egye-
temi tanács oda utasítva, hogy igazgatótanácsunk felmondását 
bírói úton utasítsa vissza, mert ily visszautasítást törvényeink, 
nem ismernek, és ha hajlandók volnánk odáig feszíteni  a dolgot, 
hogy a kitelepítés bíróilag mondassék ki, annak útját az egye-
temi tanácsnak adott utasitás nem fogná  állhatni. 

c) Elismerte Nagyméltógágod a katholikus Status tulaj-
doni jogát, midőn 1874. január 14-én 35,401. 1873. számú le-
iratában igazgatótanácsunk követelése jogosságát kétségbe nem 
vonva, annak "többször tapasztalt hazafiságára  s a közművelődés 
iránti érdeklődésére hivatkozva, felhívni  méltóztatik, hogy tekintve 
hazánknak jelenlegi pénzviszónyát, mondjon le a bér követelé-
séről, 8 annak megfizetését  az utóbbi és folyó  tanévre ne kívánja 
mert. a költségvetés már meg van szavazva, s abban e ezélra 
fedezetről  nincs gondoskodva, de hogy az ily haszonbér jöven-
dőre a költségvetésbe felvétessék,  s igy Statusunk a lyceumi 
helyiségekért bért kapjon, Nagyméltóságod hajlandónak nyilat-
kozni méltóztatott. — Figyelemre méltó továbbá 

d) azon körülmény is, hogy még a legabsolutisticusabb 
kormány is, midőn az eljátszott jog és az elkobzás theoriája 
volt a törvény, Statusunk tulajdoni jogát respectálta, — mert 
1851-ben augustus 28-ról 20,164 sz, alatt az erdélyi katonai 
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kormány az osztrák Cui tus Minister leiratát akkori püspökünkkel 
közölvén, arra hivta fel  és kérte, hogy az osztrák kormány Ko-
lozsvárt egy jogakadémiát szándékozván felállítani,  e ezélra adjon 
püspökünk a Lyoeumban helyiséget. — Erre püspökünk azt 
felelte,  hogy ad ugyan a Lyceumban a felállíttatni  czélzott jog-
akadémiának helyiséget, de oly feltétel  alatt, hogy a katholikus 
Statusnak tulajdoni joga soha kétségbe ne vonassék, hanem az 
mindenkor elismerve legyen és tartozzék az állam az átengedett 
helyiségeket épen, tisztán tartani, a kijavításokat maga költsé-
gén megtétetni. 

Ehez hasonló eset történt 1863-ban az udvari korlátnok-
ság 3873. udvari, 28,969. főkorm.  szára alatt tudatja a Guber-
niummal, hogy Ő Felsége az 1851-dik évi, előbb felemlített 
tárgyalások alapján Kolozsvártt egy 3 osztályú jogakadémiát 
hat tanárral megnyittatni határozván, e ezélra a Lyceum épületé-
nek alkalmasitása és belfelszerelése  iránt tegyen a Gubernium 
felterjesztést. 

A Gubernium közölvén az ügyet megyés püspökünkkel, ez 
oda nyilatkozott, hogy ha a megnyittatni czélzott jogacadémia 
— mint 1848. volt, katholikus jellegű volna, a lyceumi épület 
átengedését örömmel teljesítené, de mintán az académia vállá* 
sós jelleg nélküli lesz, azért mint 1851-ben — kijelentette, a 
Lyceumban csak azon feltétel  alatt ád helyiséget: 

ha egy commissio határozza meg a szobákat, s körül irja 
az átbocsátandó helyiségeket; 

ha a behelyezés csak ideiglenes lesz, s annálfogva,  ha a 
katholikus Statusnak azon helyiségekre szüksége fog  lenni, fél 
évi felmondásra  az akadémia kiköltözni tartozzék. 

A jogakadémia az épületben változtatásokat ne tehessen 
— mindent maga költségén fenntartani  8 jó állapotban vissza* 
bocsátani tartozzék, — hogy ezen átengedésből a katholikus 
Statusra tulajdon- és birtok-jogát illetőleg semmi hátrány, vagy 
bármi szolgalom magyarázat ne származzék, és mindezekről szer-
ződés köttessék. 

A szerződés meg is lett kötve — püspökünk még rajzot 
is és leltárt kívánt felvétetni.  Midőn azonban a contractus 
Ö Felségéhez felküldetett,  onnan 1864-ben május 5-dikéről 1658-
sz. a. azon válasz érkezett, hogy„Ö Felsége nem látja szükségét, 
a szerződéskötésnek, mert a kath. tanulmányi alaphoz tartozó 
vagyonok ós tőkék kezelése ós felttgyelése  a kormány hatáskö 
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rébez tartozik 9 annálfogva  a királyi főkormányszéknek,  melynek 
a kath. bizottmány csak osztályrésze, kötelességében áll az illető 
alapok érdekeit megőrizni, s ezen érdekek a fennforgó  esetben, 
a kérdésben forgó  szerződés nélkül is megóvathatnak," a kir. 
főkormány  ezen legfelsőbb  királyi leirat alapján tudatta is plis 
pökünkkel, hogy az akadémia részére átvett helyiségek csak 
ugy adatnak át az akadémiának, hogy az által az azon épület-
ben levő normális iskolák és főgyimnazium  semmi ürügy alatt 
meg ne szoríttassék: ha azon helyiségekre a tulajdonos róm. 
kath. egyháznak szüksége lenne oktatási czélból, íélévi felmondás 
után azon helyiségeket a jogakadémia visszaadni köteles a tu-
lajdonos egyháznak. Ezen körülmény pedig épen tenn forog, 
mert kath. iskoláink azon épületben a nagyméltóságod által 
1873-ban november 30-án 19,150. sz. a. kibocsátott szabályren-
deletnek megfelelőleg,  nem tudnak elhelyezkedni, szükségünk 
van egy phisikai előadói, egy vegytani dolgozó, egy ásvány 
növény és állatgyüjteményi, ugy egyéb tanszertári, levéltári és 
tanácskozási teremre, és miután sem az nem áll, hogy a Lyce-
um épülete század óta használtatik akadémiai ezélokra, mert 
bisz akkor azon épület még születve sem volt, sem semmi szol-
galom azon épületet nem terheli s ingyen azon épületet 
Statusunk saját érdekei háttérbe szorításával átengedni nem 
tartozik, s a ki azt elvenni akarná, a tulajdoni jog szent-
ségét sértené meg; teljesen indokolt igazgatótanácsunknak 
azon eljárása, hogy azon helyiségeket alapunkhátrányára s 
iskoláink megszorításával tovább ingyen biratni nem engódi, 
banem a törvény oltalmát vette igénybe a kitelepítésre nézve. 

Elfogadjuk  Nagyméltóságodnak azon érvelését, hogy szá-
zad óta azon Lyceumban, ha nem is a mostani épületben, de 
egy másban akadémia, Universitás — Lyceum, Collegium volt, 
de ezt csak azon értelemben fogadhatjuk  el, hogy ezen felsőbb 
iskola a miénk volt, katholikus iskola, nem pedig felekezet 
nélküli volt. 

A kolozsvári Lyceum igazgatása, kormányzata is belszer-
vezete is katholikus volt 300 éven át, 1583. óta; a protestáns 
fejedelmek  alatti megszakadásokat kivéve, 1773-ig a Jezsuitáké 
volt abban a felügyelés  és oktatás kapcsolatban a szent József 
Seminarinmával és Convictussal együtt. — 1774 ben Gróf  Bánffy 
Dénes katholikus főúr  neveztetett ki igazgatónak — 1776-ban 
Gróf  Bánffy  György — 1778-ban Gróf  Csáky György — 1791-ben 



217* 

Báró Jósika Antal — 1804-ben Gróf  Haller József  — 1808-ban 
pllspök Mártonfy  nem fogadván  el, báró Kemény Ignácz — 
1814-ben gróf  Lázár László, ki ezen tisztet vitte 1848-ig. 

A főfelügyeletet,  vagyis a kormányzat jogát gyakorolta 
felette  1716—1750-ig maga a katholikus Status — jelesen 
1716-ban Szebenben; 1740-ben Medgyesen tartott közgyűlése 
által, — 1746-ban a kormányzó és 13 kath. förendü  által ~ 
1747-ben a kir főkormányszéki  — katholikus tanácsosok és fő-
ispánok gyűlése által — 1751-től, 1767-ig a katholikus oktatás-
ügyi tanács (Consilium Catholicum) s ezen évi mártius 4-től 
1773-ig az akkor felállított,  Catholica Commissio által egész 1848-ig 
püspökünk képviselvén a katholikus Statust a főfelügyeletben. 

Ugy hiszszük, hogy a fennebbiekben  a kolozsvári kir. Lyce 
umhoz való teljes, kizárólagos, minden szolgalomtól mentes tu 
lajdon jogunkat, fennállása  óta kath. igazgató és kormányzó tes-
tület alatt állását kézzelfoghatón  bizonyítottuk; ahivatoltadatok 
nemcsak a püspöki, hanem az országos levéltárban is mind 
megtalálhatók, s Nagyméltóságodnak hatalmában áll azokat meg 
tekinteni. 

Nincs ezek szerint egyéb hátra, minthogy Statusgyülésünk 
mély tisztelettel kéri Nagyméltóságodat: méltóztassék ezen ügy-
ben magát jobban in formáltatni;  s 1877. ápril 22-én 10151 szám 
alatt igazgatótanácsunkhoz kibocsátott miniszteri leiratát vissza-
venni, Statusunknak a Lyceumhoz való teljes tulajdoni jogát az 
1874 ben január 17-ről 35,401. — 1873. szám alatti leiratához 
visszatérve, elismerni s ugy intézkedni, hogy ezen felvetett  sérel-
mes kéidés a kath. Status igazgatótanácscsal akként egyenlittes-
sék ki, miszerint Statusunk ebbeli sérelme teljesen orvosolva 
legyen. 

A statusgyülés a felolvasott  fogalmazványok  szövegét el-
fogadván,  azoknak az illetőkhöz a megállapított módon ez ülésrő' 
való felküldését  elhatáiozza; megnevezett szerzőiknek pedig jegy-
zőkönyvileg kifejező  elismerést szavaz. 

18. B. Apor Károly, mint elnöke azon bizottságnak, mely 
a? igazgatótanács által beadott jelentésnek, az azokba foglalt 
indiványoknak, továbbá az igazgatótanács egy évi működéséről 
vezetett jegyzökönyveinek megvizsgálására a 6-dik pont alatt 
ki vala küldve, azt jelenti, hogy a bizottság tisztjében eljárt, 
melynek határozati javaslatait Gál Domokos és Dr. Éltes 
Károly előadó a következőkben adják elő: 



218* 

a.) A bizotság 3 e végre saját kebeléből kiválasztott tag 
által az igazgatótanács jegyzőkönyveit megvizsgáltatván, agy ta-
lálta, hogy a folyó  ügyekről, úgyszintén a rendes és rendkívüli 
ülésekről rendes jegyzőkönyvek vitettek az 1876-dik évi Status 
gyűléstől fogva  egész mostanig, illetőleg folyó  évi julius M ikéig, 
még pedig ezen idő alatt 13 rendes és 14 rendkívüli gyűlés tar-
tatott, melyek az igazgatótanács által tett jelentés főbb  mozza-
nataival összhangzóknak találtattak, mit helyeslő tudomásul vé-
tetni javasol. 

Helyeslő és elismerő tudomásul vétetik. 
b.) AZ igazgatótanács azon jelentésére, bogy jogtanácsosa 

Haller Rezső ügyvéd kiváló éberségéért és ernyedetlen ügybuz-
galmáért az igazgatótanács részéről jegyzőkönyvileg kifejezett 
elismerésben részesült, s hogy Herczeg Lajos nyugalmazott fő-
mérnök és Heigel József  m. kir. mérnök mérsékelt honoráriumért 
mindig készek voltak szaktudományukat és igyekezetüket ala-
pitványi építkezéseinkre fordítani,  nevezetteket fáradozásaikért 
nyilvános elismerésre méltóknak nyivánitja. 

Haller Rezső, Herczeg'Lajos ós Heigel Józsefnek  az elis-
merés megszavaztatik. 

c.) A bizottság az^igazgatótanács azon jelentésére, bogy a mult 
Statusgyülés jegyzőkönyvének 18. pontja alatt kebeléből meg-
választani rendelt inspectort nem tartotta szükségesnek beállí-
tani, azt javasolja határoztatni, hogy az igazgatótanács ha jövő-
ben szükségesnek látja az inspektori állomás beállítását, azt az 
idézett Statutusgyülé8i hatirozat értelmében megtehesse. 

Az igazgatótanács jelentése, a bizottság javaslatának mel-
lőzésével, tudomásul vétetik. 

d) A nagy-almási uradalomnak ideiglenesen beállított házi 
kezelését és az abból folyólag  tett intézkedéseket tudomásul vé-
tetni javasolja, tudomásul vétetik. 

e.) Az igazgatótanács azon jelentését, hogy az alapok ál-
lamkötvényeinek földtehermentesitési  kötvényekké való átváltoz-
tatásából évi 1600 forintnyi  haszon származott, valamint azon 
örvendetes tudósítást, hogy alapjaink 1868 óta, mióta t. i. azok 
kezelését a fennállott  katb. ideiglenes bizottság és a Statusgyü-
lés viszi, 600,000 forinton  felüli  gyarapodást mutatnak fel,  ör-
vendetes tudomásul javasolja vétetni. Mire Püspök ur ö nagy-
méltósága jegyzőkönyvbe kívánja vétetni, hogy ezután az efféle 
átváltoztatások és egyéb ilyszerü intézkedések, sohahire nélkül 
meg ne tétethessenek. 
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A bizottság indítványa elfogadtatván,  a gyűlés maga is 
Püspök úr ő nagyméltóságának kivánatát helyesnek és szüksé 
gesnek tartja, a miért igazgatótanácsnak meg is hagyja, hogyő 
nagyméltósága e kivánatát, valamint eddig is törekedett teljesí-
teni, ugy ezután is mindig szemelőtt tartsa. 

Benel Jánosnak és Galiszter Lajosnak, mint a kath. alapok 
főpénztára  hivatalnokainak egyébiránt az elismerést mcgszavazzíű 

t) A mult évi Statusgyülés jegyzőkönyvének 18. r. pontja 
alatt nyert fölhatalmazás  folytán  az igazgatótanács a kolozsvári 
convictusnak botanikus kert nevü pusztatelkét az ös/töndij.alap 
javára 4320 irton eladván, ezt jóváhagyó tudomásul veendőnek 
indítványozza. Jóváhagyó tudomásul vétetik. 

g) Hasonló tudomásul veendőnek indítványozza a kolozsvárii 
r. katb. lyceumi nyomda és convictus közti szegleten fekvő  épü-
letes teleknek az igazgatótanács által 14,000 frton  az erdélyi r. 
kath. ösztöndíj alap javára történt megvásárlását. Jóváhagyó 
tudomásul vétetik. 

b.) Az igazgatótanács jelentését, hogy a kolozsvári egyetem 
udvarában levő csillagász-toronynak a mult évi jegyzőkönyv 18c 

r. pontja alatt megengedett eladása iránt a tárgyalások még nem 
fejeztettek  be, tudomásul vétetni javasolja. Tudomásul vétetik. 

i) Az igazgatótanács azon jelentését, hogy a mult év-
jegyzőkönyv 18. pontja alatt nyert felhatalmazás,  illetőleg uta. 
sitásnál fogva  ő cs. kir. apostoli Felsége legkegyelmesebb jóvá 
hagyásának kinyerése után a nagy-almási Csáki-féle  uradalmat 
Leitner Ferdinándnótól az erdélyi róm. kath. ösztöndij-alap javárai 
annak 400,000 frt  erdélyi úrbéri földtehermentesitési  kötvényein 
megvásárolta, jóváhagyó tudomásul vétetni javasolja. 

A nevezett uradalom megvásárlása jóváhagyó tudomásn 
vétetik; de egyszersmind oda utasittatik az igazgatótanács,hogy 
jövőre minden birtokvásárra, melynek vételára a 40,000 frtot 
felülmúlja,  a Statusgyülés külön engedélyét kérje ki. 

k.) AZ igazgatótanács azon jelentését, hogy az elemi tanitók 
nyugdíj-alapjából Koncz Eleknek 6% kamatra és 10 év alatt 
részletekben visszefizetendö  6000 frt  kölcsön adatott, tudomásul 
venni javasolja. 

A 6000 frt  kölcsönadása tudomásul vétetik, de jövőre nézve 
arra utasittatik az igazgatótanács, hogy az erdélyi róm. kath. 
alapok pénzeit csak 8%-ra adja ki és mindazon adósoknak, kik-
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nek szerződése határozatlan időre köttetett, vagy szerződésük 
ideje lejárt, a tőkét 8% kamatra való kiadás ezéljából mondja fel. 

I.) Az igazgatótanács azon jelentését, hogy a nagy-almási 
uradalom házi kezeléséhez szükségelt némi beruházások megté-
telére 10,000 frtot  utalványozott oly feltétel  alatt, hogy az összeg 
az uradalom terhére 6%'kal tőkésittessék és 7 évi részletben 
törlesztessék, a házi kezelés felUgyelésével  Páll Sándor alelnök, 
K. Biasini Domokos és Dr. Éltes Károly igazgatótanácsi tagokat 
bizván meg, tudomásul vétetni javasolja. 

Mind a 10,000 frt  utalványozása, mind a felügyelők  kine-
vezése, jóváhagyó tudomásul vétetik, arra utasíttatván az igaz-
gatótanács, hogy e jószág kezelésére nézve, mihelyt erre az időt 
alkalmasnak találandja, a bérbeadás rendszerét hozza be, addig 
pedig a beruházások legkisebb mértékére szorítkozzék. 

m.) Az igazgatótanács azon jelentését, hogy 1. az alapok 
és azok uradalmainak cselekvő és szenvedő perei rendes folya* 
matban vannak, hogy 2. a törvényhozás a mult 1876-diki 41. 
törvényezikk által a nagy-szebeni r. katb. Teréz-árvaház és az 
erdélyi károly-fehérvári  székes káptalan, illetőleg vallásalapunk 
több éven át tartott sérelmes ügyét orvosolván, annak értelmében 
m. kir. vallás- és közóktatási minister úr ő nagyméltósága 1877 
márczius 28 án 7732. sz. alatt a hátralékban volt alapitványi 
járulékokat kiutalni és jövőre folyósítani  méltóztatott; hogy 3. 
a nagyszebeni orsolya apáczák hasonló sérelmes ügyében az 
igazgatótanács a mult évi Statusgyülés jk. 7. pontja alatti hatá-
rozata értelmében tett föliratával  orvoslást törekedett szerezni; 
hogy 4. a mult évi Statusgyülés jegyzökönyvének 18. pontja 
alatti határozatának értelmében a m. kir. vallás és közoktatási 
miniszter urnák azon kételyét, mintha az, hogy az erdélyi róm. 
kath. Status a saját tulajdonát képező alapokat, saját kezelése 
alá veszi, Ő cs. kir. apostoli Felségének kegyúri jogával ellen-
keznék, egy feliratban  eloszlatni törekedett, hogy 5) a gymna-
siumi tanárok fizetését  megjobbította, 6) a tandijak számadásra 
való felküldését  sürgető ministeri leirat folytán  ő nagyméltóságát 
újból megkérte, hogy az igazgatótanácsot ezen számadások meg-
vizsgálására illetékesnek ismerni és saját közegei által elismer-
tetni méltóztassák, tudomásul vétetni javasolja. Tudomásul vétetik. 

n) Az igazgatótanács azon jelentésére, hogy a kegyúri vi-
szonyokat illetőleg, a mult évi Status-gyűlés j. k. 18. d. pontja 
alatt nyert utasításnak — a kath. Status kegyurasága alatt álló 
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n.-szebeni, maros-vásárhelyi, udvarhelyi és a kolozsmonostori 
alapnradalomban lévő lelkészségeken kivlll más egyház községi 
és magán kegyuraságok alatt lévő lelkészségekből hozzá semmi 
ügyirat nem érkezvén bé; eleget nem tehetett, azt indítványozza, 
hogy a kegyúri viszonyokra nézve újból arra utasittassék az 
igazgatótanács, hogy az említett meghagyásnak eleget tenni any-
nyival is inkább törekedjék, minthogy a kegyúri kötelezettségek 
telekkönyvi biztosításának elrendelését a Status el nem mulaszt-
hatja. Bizottság véleménye elfogadtatik. 

o) Az igazgatótanácsnak a gymnasiumokról, növeldékről, 
árvaházról és népiskolákról szóló jelentését tudomásul vétetni 
javasolja és egyszersmind indítványozza, hogy pUspök tirő nagy-
méltóságának a néptanítók és iskolák bőkezű segélyezéseért, 
azon kivül a Gyergyó-Szt-Miklóson saját költségénépitett nagy-
szerű leánynövelde és iskolaházért, valamint a tanitó apáczák 
fontartására  tett alapítványért, mi által a székely földön  a ker. 
katb. leánynevelésnek a mily szükséges, oly diszes csarnokot 
emelt, a Status gyülés jegyzőkönyvileg hálás köszönetet szavazzon. 

A gyűlés általános és lelkes acclamatiokkal nyilvánítja bá 
lás köszönetét s azon óhaját fejezi  ki, hogy a Mindenható Er 
dély nagylelkű főpásztorát  az egyház, a haza és különösen az 
iskolaügy javára sokáig éltesse. 

p) Az igazgatótanácsnak azon indítványát, hogy azon lel-
készségektől, melyeknek congruája meghaladja az 500 frtot,  kö-
zelebbi megüresedésük alkalmával vonassék meg a vallásalap-
ból való segélyezés és ez adassék olyanoknak, melyek az 500 
frtot  meg nem ütik, a bizottság azou hozzáadással javasolja el-
fogadandónak,  hogy az igazgatótanács püspök ur ő nagyméltó-
ságával esetről-esetre törekedjék a congruák aránytalanságát 
kiegyenlíteni. 

A gyUlés, miután a beneficiumok  rendezése, a canonjog 
szerint, a püspök joghatósági köréhez tartozik, telkén püspök 
úr ő nagyraéltóságát, bogy az ily esetekben általa tett intézke-
désekről az igazgatótanácsot értesíteni méltóztassék. 

q) A bizottság az igazgatótanács által tett azon indítványt, 
hogy a népiskolák és tanítóik fölsegéllésére  gyűjtés rendeztes-
sék, azon hozzáadással javasolja elfogadtatni,  hogy az igazgató-
tanács a segélyző alap gyarapítására egy sorsjáték engedélye-
zését eszközölje ki. 

A gyűlés, a bizottságnak a sorsjátékra vonatkozó javasla 
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sának mellőzésével, az önkéntes adakozás ntjáni gyűjtést hatá-
rozza el, a gyűjtés módozatának megállapítására püspök ür ö 
nagyméltóságát, és az igazgatótanács egyetértő működését kér 
vén föl. 

r) Az igazgatótanács, mely a mult évi Status gyülés j. k« 
12. pontja alatt arra volt utasítva, hogy a nagyszebeni kir. róm. 
kath. árvaház újra szervezési ügyében egy ipari szakosztálylyal 
megtoldott felső  népiskola tervezetét terjessze elő, azt inditvá 
nyozván, hogy miután a nevezett árvaház nincs azon helyzetben, 
hogy egy ipari szakosztálylyal megtoldott felső  népiskola költ-
ségeit elviselhesse; de különben is az árvaház csak a legszük-
ségesb segély nyújtására levén hivatva, a minek egy hatosztá-
lyu jó népiskola, melyben a kézi munkára is figyelem  fordít 
tátik, teljesen megfelel,  a felső  népiskola tervezete elejtessék, a 
bizottság ez indítvány elfogadását  javasolja. 

A gyűlés arra ntasitja az igazgatótanácsot, hogy a nagy-
szebeni kir. róm. kath. árvaház szervezésében az ügyet a kikül 
dött ministeri biztosokkal is tárgyalván, püspök ür ő nagymél-
tóságával egyetértve ugy járjon el, hogy mindenek előtt arra 
terjessze figyelmét,  hogy kisérlések által az intézet pénzalapja 
el ne forgácsoltassék  és a dicső emlékll alapitónö magasztos 
czélja meg ne biusittassék. Továbbá megbizatik az igazgatóta-
nács, hogy azon hátralékösszeg állását is, melyet az 1876-diki 
41-diki tőrvényczikk az árvaház részérc kiadatni rendelt s mely 
nevezetes cllenszámitások és levonásokkal adatott ki és vétetett, 
mint ?z árvaházat illető tőke, a kolozsvári m. kir. adóhivatal, 
mint az erdélyi róm. kath. alapok főpénztárának  kezelése alá, 
mielőbb hozza tisztába és a jövő gyűlésnek erről való1 jelenté-
sét terjeszsze be. 

s) a gymnasiumi tanárok számára alakítandó nyugdijalap 
szabályait némi változással elfogadtatni  ajánlja. 

A szabályzat a bizottság által ajánlott változtatás mellőzé-
sével elfogadtatik  a 24. §. következő módosításával. Az eddig 
begyült tandijak tőkésített összegein kivül e nyugdijalapba az 
ezután begyülendő tandijaknak azon része is bevezetendő, mely 
a tanszerek beszerzési költségeinek fedezete  után fönnmaradt.  A 
nyugdijalap életbeléptetése pedig Püspök ur ö nagyméltósága 
és az igazgatótanács egyetériő működése kéretik föl. 

t.) Az igazgató tanács azon javaslatát, hogy gymnasiuma-
inkban szükséges egyformaság  behozatala végett a Magyaror-
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szágon jelenleg divó gymnasiumi tanterv fogadtassák  el, azon 
hozzáadással hozza indítványba, hogy a hittan minden osztály-
ban hetenként két órán át adassék elő, a német nyelv tanitása 
pedig már az első osztályban kezdessék meg. 

Az igazgató tanács javaslata, valamint a bizottság indít-
ványa elfogadtatik;  de egyszersmind határozatul kimondatik, 
hogy az iskolakönyvek megváltoztatása csak Püspök ur ő nagy-
méltóságának tudtával és helybenhagyásával történhessék meg. 

u) A kir. kincstár kegyurasága alatt lévő lelkészek és ta-
nítók sérelmes ügyére vonatkozólag indítványba hozaiik a mult 
évi Statusgyülés jegyzökönyvének 11 pontja alatti határozatá-
nak megújítása. 

Az indítvány elfogadtatik  és az igazgatótanács arra uta-
sittatik, hogy minden egyes ilyetén sérelmes esetet tanulmá-
nyozván, arra nézve akár kérvényezési, akár törvénykezési uton 
orvoslást szerezzen. 

v.) A bizottság továbbá az igazgatótanács azon javaslatát, 
hogy az erdélyi róm kath. hat alap 1877. szóló költségvetése 
az 1878-dik évre is alapul vétessék, elfogadandónak  véleményezi. 

Elfogadtatik;  de egyszersmind határóztatik, hogy a szám-
adásoknak az igazgatótanács utalványozásainak nyomán minden 
Statusgyülés előtt megejtendő átvizsgálására egy három tagu 
bizottság választassék meg. E bizottság tagjaiul Cseh Lajos, 
Groisz Károly, és dr. Salzbauer János Statúsgyülési tagok köz-
felkiáltással  választattak meg. 

x) Az igazgatótanács részéről Trefort  Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ür ő nagyméltóságának az erdélyi 
káptalan és a nagy-szebeui árvaház kir. kincstári járulékainak 
visszaszerzésében Statusunk iránt tanúsított jóságáért kifejezett 
hálaköszönetet a Statusgyülés által is kifejeztetni  indítványozza. 

JH; hálaköszönet jegyzőkönyvbei beiktatását, a gyűlés lelkes 
éljenzések között elhatározza. 

y) Az igazgatótanács javaslatba hozván, hogy irodája sze-
mélyzetének szálláspénzül az illetők fizetésének  egy tized része 
utalváfayoztassék. 

A gyűlés határozatul kimondja, hogy az igazgatótanács 
irodája személyzetének szálláspénzttl folyó  évi augusztus elsejé-
től fizetése  egy tized része utalványoztassék, de egyúttal meg-
hagyja, hogy ezutánra az egyéb czimen adni szokott segélye-
zés beszüntettessék. 
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z.) A kolozsvári gymitasiuiui pedellus fizetését  210 frtról 
250 frtra  fölemeltetni  javasolja. 

A javaslat, tekintettel a kolozsvári gymnasiumi pedellus 
teendőire; elfogadtatik  és 250 frt  jövő augusztus elsejétől fogva 
utalványoztatik. 

aa.) A lyceumi nyomda és Bergai-féle  ház közt létező épll 
letes telek megvásárlását javaslatba hozván az igazgatótanáes, 
bizottság azt elfogadtatni  véleményezi. 

Az igazgatótanács, a nevezett teleknek jutányos áron, a 
fennálló  szabályok értelmében való megszerzésére felhatalmaz-
tatok. 

bb.) Végül a bizottság az igazgatótanácsnak az alapok át-
vételének jogosultsága, azok kezelésének módozata iránt tett 
javaslatát és erre vonatkozó eddigi eljárását helyeseltetni 
egyébkint a még szükséges lépések megtételét a jövő status 
gyűlésre hagyatni indítványozza. 

Az indítvány elfogadtatik. 
19.) B. Jósika Lajos világi elnök ő nagyméltósága gyen-

gélkedő egészségét hozván fel,  a világi elnökségről lemond s 
az üléstermet elhagyja. Miután a küldöttség, mely a gyű-
lés kebeléből azért vala kikttldve. hogy a világi elnököt 
lemondásának visszavételére birja, a gyűlésbe visszajőve azt je-
lenté, hogy báró úr ő nagyméltósága megmaradt elhatározott 
szándéka mellett annyival is inkább, mivel betegsége tiltván a 
komolyabb munkát, egészsége helyreállítása végett melegebb 
éghajlat alatt akar telelni. 

A gyűlés sajnálattal tudomásul veszi a küldöttség jelentését 
s jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz a lemondott világi elnök-
nek a katholikus ügyek körül tett hasznos fáradozásaiért,  helyét 
jövő Statusgyülésig azon reményben, hogy a Status ő nagymél-
jóságát e hivatal betöltésére ismét megnyerheti, betöltetlenül 
hagyván, annak helyettesítését Páll Sándor alelnökre bízza. 

21.) Felolvastatik a Statusgyülés második ülésének jegy 
zőkönyve és hitelesíttetik. 

22.) Püspök úr ő nagyméltósága arról értesítvén a Sta-
tüsgyülést, miszerint báró Jósika Samut tiszteletbeli Statusgyü-
lési jegyzőnek szándékszik kinevezni. 

A gyűlés éljenzések közt jelenti beleegyezését. 
23) Indítványba hozatván, hogy a Statusgyülés tagjainak 

megismerhetése végett a meghívottak nevei is vétessenek föl  a 
jegyzőkönyvbe. 
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A gyUlés a meghívottak névsorát felolvastatja  és azt a 
jegyzőkönyv elején beigtattatni rendeli. 

24.) Ezek után a mai ülés jegyzökönyve felolvastatván, 
az a gyUlés színén hitelesíttetik, mire PUspök ur ő nagyméltó-
sága köszönetet mondva a Statusgyülés tagjainak, hogy a teen-
dők sikeres elintézésében oly szép egyetértéssel részt venni 
buzgólkodtak, az Ülést szívélyes éljenzések között bezártnak 
nyilvánítja. 

Az erdélyi  róm.  kath.  Status  187g  ki  közgyűlésének 
jegyzökönyvéből. 

1. Püspök ur ő Nagyméltósága elfoglalván  az elnöki szé-
ket, megnyitó beszédjében elébb okát adván annak, hogy a mult 
1878 évben mily körülmények állották útját a statusgyülés 
egybehivásának, örömét fojezl  ki a felett,  hogy e folyó  évben e 
közgyűlés létrejöhetett, a miben nem csak az autonomikus ön-
kormányzat tovább fejlesztésére  fontos  mozzanatot lát, hanem 
messze kiható jótékony befolyás  csiráját a politikai és társa-
dalmi élet minden ágaira, a melyek csak ugy vehetnek az em-
beriségre nézve Üdvös lendületet, ba oly szilárd vallási alapokon 
vernek gyökeret, a milyet első sorban a római katb. anyaszent-
egyház nyújt. Üdvözli a megjelent tagokat, és a statusgyülést 
megnyitottnak nyilvánítja. 

A megnyitó beszéd közlelkesedéssel fogadtatik. 
4. PUspök Ő Nmlga felhívja  a gyUlés figyelmét  arra, hogy 

Simon Elek tagtárs, a statusgyülés választott világi jegyzője 
betegség miatt meg nem jelenhetvén, eléáll szüksége annak9 
hogy helyébe a jelen gyűlés tartamára helyettesitöleg világi jegyző 
választassék. Felszólítja a gyűlést a választás megejtésére. 

A gyűlés közfelkiáltással  a világi jegyző teendőinek a 
jelen gyűlésen való teljesítésére Finály Henrik tagtársat jelöli 
ki, ki is megfelelve  a megtisztelő bizalomnak, a jegyzői széket 
legottan elfoglalja. 

5. Püspök ur ő Nmlga hivatkozva megnyitó beszédje be-
vezető soraira, újból kiemeli a világi elnöki szék betöltésének 
szükséges voltát. A midőn ezt teszi, emlékezetbe kivánja hozni, 
hogy a mikor 1877-ben b. Jósika Lajos ur Ö Nmlga a világi 
elnök tisztjéről lemondott, a statusgyülés az akkori jegyzőkönyv 
39 számú határozatába foglalt  nyilatkozatával világosan azt je-
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lentette ki, hogy a világi elnöki széket nem tekinti véglegesen 
megürtlltnek, nem is kivánja uj választással betölteni, hanem 
reményli, hogy Ő Nagyméltósága, mihelyt körülményei és egész-
ségi állapota engedni fogják,  újból elfoglalja  az elnöki széket. 
Most szerencséje lévén a statusgyülésnek b. Jósika Lajos ö 
Nmlgát örvendetes jó egészségben a maga kebelében tisztelhetni, 
kérje fel  Ö Nmlgát, teljesítse a benne helyezett reményt és fog-
lalja vissza az őt jogosan megillető elnöki széket. 

A közgyűlés egyhangú közfelkiáltással  fogadván  PUspök 
0 Nmlga ez indítványát, üdvözli báró Jósika Lajos Ö Nmlgát, 
mint világi elnökét; ki is engedve a közbizalom felkérésének, 
elfogadja  a világi elnöki székbe való visszahelyezését. 

9. Olvastatik az első ülés jegyzőkönyve. 
Hitelesittetik. 
11. Báró Jósika Lajos világi elnök ur őnmlga megujitván 

a már az első ülésben püspök ur őninéltóságaáltaltettés közfel-
kiáltásban nyilvánított egyhangu helyesléssel fogadott  azt az 
indítványt, hogy az igazgató tanács működésének folytonos  ve-
zetésével világi alelnöki minőségben ismét bizassék meg mlgos 
Páll Sándor újonnan választott igazgató tanácsos ur, a ki e 
minőségben a mult status-gyűlés óta oly kitűnő tapintattal, bölcs 
körültekintéssel és minden tekintetben örvendetes sikerrel állott, 
az igazgató tanács élén. 

A közgyűlés lelkesült közfelkiáltással  magáévá tevén az 
egész indítványt, Páll Sándor urat egyhangúlag megválasztja az 
igazgató tanács világi elnökévé, kifejezést  adván egyszersmind 
bálás elismerésének, a melylyel szive mélyéből adózik uj válasz-
tottjának az ismét elfoglalt  állásban a kath. status ügye vezetése 
körül szerzett fényes  érdemeinek. 

12. Püspök ur ő nmlga előterjeszti kimerítő jelentését a 
püspöki egyházmegyében létező templomok, paplakok és népis-
kolák állapotáról, a papok és tanitók helyzetének mivoltáról, a 
vallásosság és közmivelödés e legfontosabb  tényezői előhaladá-
sa és fejlesztése  körül az utóbbi tíz év alatt tett intézkedésekről, 
a rájok fordított  összegekről és az e téren elért eredményekről. 

Püspök ur ö nagyméltósága folytonos  felvilágosító  észre-
vételeivel kisérvén az előterjesztését, nyilvánítja, hogy ezt kivált 
abból a szándékból teszi, hogy e fontos  közügyek irányában 
ébren tartsa a status-gyűlés figyelmes  érdeklődését és mutassa 
ki a nyilvánosság előtt, hogy a katholikusok nem tespednek 
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maródiságban, hanem buzgó törekvéssel és dicséretes áldozat-
készséggel működnek vallásos intézményeiket a méltóságukhoz 
illő állapotra emelni és azon fentartani  és népiskoláikat az elő-
haladott kor igényeinek megfelőleg  oda fejleszteni,  hogy necsak 
a belföld,  hanem az előhaladottabb külföld  hasonló intézeteivel 
is hátrány nélkül kiálthassák a versenyt. Püspök ur őnmlga az 
előadottakban eléggé be látja bizonyítva, hogy e törekvés, te-
kintve a rövid időt és a teendők roppant mennyiségét, kielé-
gítő, sőt helyenként örvendetes sikerre is vezetett; csupán a gr. 
Lázár csalódtól alapított drassói templom ügyében, a melyet az 
ottani jelenlegi birtokos gr. Teleky Gusztáv úgyszólván lefoglalt, 
kéri ki őnmlga a status gyülés tanácsát a további eljárásra nézve, 
a bányakerületi esperesség területére eső népiskolákra nézve 
pedig felhívja  a status.gyülés figyelmét  arra, hogy a kincstár 
közegei lanyhán, vagy éppen nem teljesítik a kincstár kegyúri 
kötelességeit az iskolák irányában. 

A föpásztori  jelentést a statusgyülés örvendetes tudásul 
ves/i, kifejezést-adván  hálájának i kegyes főpásztor  iránt azért a lan-
kadatlau buzgalomért és kifogyhatatlan  bőkezűségért, a mely-
lyel 0 Nagyméltósága gyakorolja atyai gondoskodását az egy-
ház két talpköve a templom és iskola ügyeire; nemkülönben 
köszönetet mond azoknak a kegyes jóltevőknek, a kiknek tet-
tel és áldozattal való közreműködéséről ő Nagyméltósága di 
C8érőleg megemlékezett, végre határozatul kimondja: 

a) hogy a drassói templom és dotatiojához tartozó fekvő-
ségek és felkelhetők  ügyét átteszi az igazgató tanácshoz oly 
utasítással, hogy a maga jogtanácsosával vagy a szükséghez ké-
pest még más jogtudósokkal is az átveendő okmányok alapján 
vizsgáltassa meg behatóan ez Ugy jogi természetét, és e vizsgálat 
eredményéhez képest kövessen el mindent, hogy a templomot 
és tartozandóságait minden károsítástól és csonkulástól megóvja, 
a grófot  ez egyházi vagyon kiadására birja és a mennyiben 
békés uton való felszólítás  nem vezetne czélhoz, keressen orvos-
latot a törvény utján. 

b) a bányakerületi esperesség elemi iskolai ügyát hason-
lóképen átteszi az igazgató tauácshoz oly utasítással, hogy a 
pénzügyi kincstárral szemben az ez iskoláknak tartozó kegyúri 
kötelezettségeket hozza tisztába és biztosítsa jövőre nézve oly 
módon, hogy ez iskoláktól a kegyúri járandóságok többé meg 
ne vonattassanak. 

16* 
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A statusgyülés az igazgatótanács jelentésének egyes pont-
jait letárgyalván, a következő határozatokat hozta; 

a) Tréfort  Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urnák, statusunk ügyeinek lelkes gyámolitójának azon intézke-
dését, melynél fogva  az alapitványi főpénztár  naplói és számadásai 
igazgató tanácsunk utján jutnak minisztériumi számvevőséghez, 
8 ennél fogva  az alapok állásáról minden hóban pontos értesítést 
lehet nyerni, tudomásul vévén, a főméltóságu  Haynald Lajos 
bibornok érsekhez felterjesztendő  és Lukács Béla tagtárstól, 
fogalmazott  üdvözlő feliratot  magáévá teszi és felküldését  elha-
tározza. 

b) A kegyúri jogok és kötelességek telekkönyvi bckeble-
zés utján való biztosítása keresztülvitelének szükségét újra hang-
súlyozván, meghagyja az igazgató tanácsnak, hogy püspök Ur 
ő nmlgával egyetértve és közreműködve kövessen el mindent, 
hogy a felmerülő  nehézségek elhárításával ez ügyek mielőbb 
tisztítba jöjjenek.A keresztülvitelre megkívántató költségek te-
kintetében kimondaik, hogy azokat magok az illető községek 
hordozzák, és csak ott, hol a község maga éppen nem birja, fe-
dezze a vallásalap. 

c) Az alapítványok tárgyalásakor gr. Rálnoky Dénes ő 
nmlga szóba hozván mint néhai gr. Nemes Ábrahám végrendele-
tének egyik végrehajtója a boldogult alapítványa biztosítására 
tett intézkedést, és ajánlván a gyUlés figyelmébe  az alapítvány 
jövedelmének mire fordítása  iránt a végrendelet végrehajtóitól 
tett javaslatot, kimondatik határozatul, hogy addig is, a mig a 
boldogult alapító kifejezett  akarata szerint e jövedelmeket egy 
Háromszéken létesítendő katholikus jellegU realtanoda három-
széki katholikus növendékei és tanárai javadalmazására lehetne 
forditani,  használtassanak fel  az alapítvány kamatai a székely-
udvarhelyi állami reáltanodában tanuló három oly háromszéki 
székely katholikus ifjú  javadalmazására, a kik e javadalmazás-
ból a szrudvarbelyi katholikus finöveldében  bennlakva fognak 
teljes ellátást élvezni ugy, mint a finövelde  több alapitványosai. 

d) A Battyhányi intézet sárdi fekvöségeinek  eladásáról 
szóló jelentés alkalmából püspök Ur ő Nagyméltósága felhívá-
sára és indítványára a közgyűlés dr. Farkas Lajos és Finály 
Henrik tagtársakat küldi ki a végre, hogy a főpásztor  ur ő 
nmlgának a Batthyányi-intézet e tél folytában  szándékolt vizsgá-
latánál és számbavételénél segédjei legyenek, és közremüköd-
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jenek azon intézkedések megállapításánál, a melyeket 0 nmlga 
az intézet biztosítására, fentartása  és eshetőleges gyarapítása 
érdekében czélszerünek és üdvösnek fog  látni. 

e) A káptalani és kolozsmonostori convent levéltárai ügyé-
ben a jelenlegi állásában a tárgyalásoknak ujabb intézkedés 
szüksége nem forogván  fenn  csak az határoztatik, hogy az ez ügy-
ben Simon Elek tagtárs által fogalmazott  felterjesztés,  amely az 
1877-iki Statusgyülés jegyzőkönyvéből vétségből kimaradt, mint 
fontos  oklevél utólagosan igtattassék a jegyzőkönyvbe; mihez 
képest e felteqesztés  imigy következik: 

„Nmlgu m. k. belügyminiszter uri Meglepetéssel értesült 
az erdélyi róm. kath. egyházkerületi közgyűlés Nralgodnak a 
gyulafehérvári  káptalanhoz és a kolozsmonostori conventi levél-
tár conservatorához f.  évi julius 9-ről 25537 sz. a intézett leira-
taiból és az országos levéltár igazgatója, Pauler Gyula urnák e 
czélból Kolozsvárra és Gyulafehérvárra  tett utja alkalmából a 
magas kormány azon szándéklatáról, mely szerint a gyula-fehér-
vári káptalani s a kolozsmonostori conventi levéltáraknak, az 
országos levéltárba leendő bekebelezése czéljából, Budapestre szál-
lítása vétetett tervbe. 

Annyival meglepőbb a magas kormány e szándéka, mert 
e kérdés országos törvény ellenére, uj országos törvény alkotása 
nélkül ama habár régi jelentőségéből vesztett, de ma sem jelen* 
tőség nélküli feladattal  biró hiteles helyek, s a róm. kath. egy-
házkerület jogainak sértésével, magánosok érdekeinek veszélyezte-
tésével, egyházkerületünk megkérdezése nélkül, úgyszólván 
egyoldalú intézkedéssel s autonomiánk korlátaiba ütközőleg ho-
zatott felszínre. 

Nem ismerve az indokokat, melyek Nagyméltóságodat e 
lépésre bírták, azok ellenében ellenindokokat felhozni  meg 
sem próbáljuk, de jogunk és kötelességünk felfejteni  Nm-
god előtt azon érveinket, a melyek reméljük, hogy elég erősek 
és meggyőzők lesznek arra nézve, hogy Nragodat teles helyi levél-
táraink eddigi állapotában érintetlenül hagyása érdekében, a fen-
álló 1744-ik évi VII. törvényezikk álláspontján megtartsák. 

Ismeretesek egyházi gyülésünk előtt a legújabb törvény-
hozás azon törekvései, s a képviselőház 1871. január 20-iki ha-
tározata, melyek a Bécsből hazánk fővárosába  leszállítandó és 
hazai más levéltárakból egy országos levéltár felállítását  czéloz-
zák; de a törekvések távolról sem czélozták a hiteles helyek 
levéltárainak az alkotandó országos levéltárba leendő bekebele-
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lését. Az államlevéltár ügyében a nmlga belügyminisztérium ál-
tal egybehívott enquéte 1872. nov. 22-én kelt javaslatában az 
államlevéltár alkatrészei közé csak a magyar és erdélyi ud-
vari cancelláriák, a helytartótanács és erdélyi kir. főkormány-
szék, a m. k. kamarai, és erdélyi fiscalis  levéltárakat s a ná 
dori levéltárt sorozta, kimondván, hogy ezek egyesítésénél egy-
előre meg lehet állapodni. 

A hiteles helyek levéltárairól azon véleményt nyilvánította 
az enquéte, hogy a jogi élet tényezői lenni megszűntek, s csak 
tudományos becsök maradt meg. Számba vévén az enquéte-
a viszonyokat, melyek nem engedik meg azt, hogy a hiteles 
helyek levéltárai az országos levéltárba kebeleztessenek, csak 
az iránt sürgetett intézkedést, hogy azok oklevélkinesci bizto-
síttassanak, s a levéltárak, a mennyiben eddig zárva voltak, a 
a tudományos használatnak nyittassanak meg. 

Ezen javaslatra közbevetőleg megjegyzi státusgyülésünk, 
hogy a káptalan és conventi levéltárak a tudományos haszná-
latra nemcsak ma, hanem évtizedek óta meg vannak nyitva. 
Azon téves állításra, mintha a hiteles helyek a jogi élet tényezői 
lenni teljesen megszűntek volna, épen ellenérvül kell felhoznunk, 
hogy igaz az államigazgatás tényezői lenni megszűntek ugyan, 
s azért felesleges  is az államlevéltárral kapcsolatban hozatalok, 
de a jogi élet legfontosabb  letéteményei ma is épen az ily hiteles 
helyek, melyek számos családok és egyesek birtokainak, magán-
jogi viszonyainak természetére vonatkozó, eskü alatt, titoktartási 
Ígérettel a legfontosabb  documentumait és leveleit őrzik. 

Nmlgodn&k a róm. katb. egyházzal kapcsolatban álló hi-
teles helyek ellen intézett ezen czélzata nem első a magyar 
kormányok életében. A XVI-ik évszázad második felében  a 
saecularisatió keresztül vitelével világiakra bízattak a hiteles he-
lyek s az Approb. Constit. IV. rész XVIII. czim 1. articulusa 
alatti intézkedéseivel e szervezetében tartattak fenn,  a conser-
vatoroknak fizetése  a fejedelmi  tárházból rendeltetvén, mignem 
III. Károly magyar király 1729-bcn rendeletileg ugy á gyula 
fehérvári  káptalani, mint a kolozsmonostori conventi levéltárt 
ujolag kapcsolatba hozván egyházunkkal, a gyulafehérvári  káp-
talan gondozása alárendelte. A gyulafehérvári  káptalani levéltár 
még az évi ápril 1-én, a kolozsmonostori conventi ugyanaz évi 
május 6-án adatott át a világiaktól a káptalan egy kanonokot 
küldvén ki a kolozsmonostori levéltár gondozására. 

Ewn intézkedést az 1774. évi VII. tcz., mely a m&i napig 
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érvényben van, még határozottabb alakban jattatá érvényre' 
„Articulis approbatis vei compilatis constitutionibus insertis," igy 
intézkedik a törvény, „aut alibi existentibus in quantum reli-
gioni rom. cathol. absque laesione aliarium religionium prae-
judicant, episcopum exludunt, canonicos a cura et custodia 
Archivorum Albensis videlicet et Kolosraonostrensis arcent . 
pro abrogatis declaramus." 

Ez alkotmányos uton bozott törvény ma is érvényben van, 
s mig az érvényes uton keletkezendő uj törvény által változást 
nem szenved, egyházunk s a levéltárak felügyeletével  nagy fele-
lőséggel megbízott káptalan, egyszerű rendelet alapján, a levél-
tárak átadása iránt semmi lépésre sem kényszeríthető. 

Igaz, hogy e törvény ellenére részint e két levéltár egye-
sítésére, részint az azokban őrzött adományi, inscriptionalis, 
kiváltsági s beiktatási levelek transumptáinak a főkormányszéki 
levéltárba elhelyezésérc tétettek kormányi intézkedések, de mind 
ezúttal, ugy annak idejében is a káptalan mindannyiszor törvény 
által megszabott hatásköre védelmére mindent megtett, amit 
tennie lehetett. Mária Terézia m. királynő s az akkori Erdély 
nagyfejedelme  1763. april 21-én kelt rendeletében, az ország 
rendeinek tudta és beleegyezése nélkül intézkedést tett, hogy a 
káptalani és conventi levéltárakban őrzött adományi és inscrip-
tionalis levelek transsumáltatván, a transumptumok a gu berni -
alis levéltárba tétessenek le. Ez intézkedés ellen azonban a 
gyulafehérvári  káptalan 1763. junius 3-án a Guberniumhoz eré-
lyes feliratot  intézett, melyben felfejtette,  hogy a munkálat a 
karok és rendek beleegyezése nélkül keresztül nem vihető, s 
mert a káptalan őrizetére bizott oklevelek az egyesek és csa-
ládok, vagy községek tulajdonát képezik, a kik azokat az 
ősöknek hüségök, titoktartásuk és a levelek hü megőrzése iránt 
tett esküjében bizva megőrzés végett adták be a hiteles helyekre; 
annál súlyosabb beszámítás aláesnék a káptalan eljárása,mennél 
kevesebb gondot fordítana  ama kincsekre. £z alkalommal mégis 
keresztül vitetett a kormány által adott hat irnok felhasználásával 
a transsumptumok elkészítése s azok a gubernialis levéltárban 
ma is feltalálhatók  s egy indokkal többet képeznek arra, hogy 
Nagyméltóságod jelen rendeletnek keresztül vitelétől elálljon. 

A törvényhozás 1792-ben a javaslatba hozott 113. sz.czikk 
által ép oda törekedett, hogy a más levéltárakban s magáno-
soknál található diplomatikai adatok ezen hiteles helyekre 
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beadassanak 8 az 1763 ban készített káptalani transsuroptumok 
is a gumberniale archivuraból tétessenek vissza az emiitett hiteles 
helyekre és pedig a káptalaniak a convent és conventiek a 
káptalani levéltárba. Ez azonban csak törvényjavaslat maradott, 
de eléggé jelzi azt, hogy a hiteles hely ek Ugye az országgyűlés 
tárgyát képezte. 

De midőn az erdélyi főkormányszék  a kolozsmonostori 
convent levéltárának Gyula-Fehérvárra átköltöztetését s a requi-
sitorok számának megapasztását sürgette, 1807. sept. 5-én e 
tárgyban kelt leiratában maga az uralkodó Felség elismerte, 
hogy e levéltárak ügyében kívántató mindezen intézkedések az 
országgyűlés elébe tartoznak. 

A közelmúlt abszolutismus idejében Schwarzenberg herczeg, 
báró Wohlgemutb és főtörvényszék  elnöke, Umlauíf,  önkényü 
kézzel kívánván belenyúlni a két hiteles hely levéltári ügyeibe, 
erélyes ellentállásra találtak s midőn azoknak jogait és nagy 
felelősségeit  megismerték, 'a kényszer eszközeivel önkényt 
felhagytak. 

fcizek  előrebocsátása után tartózkodva minden további 
indokolástól, mivel a statusgyülés a káptalani és conventi le-
véltáraknak Budapestre szándékolt felvitelében  nemcsak az 
országra nézve, hanem az érdekelt magánosokra és különösen 
a katholikus statusra nézve is sérelmet lát, mély tisztelettel 
kéri Nagyméltóságodat, miszerint a levéltárak felviteli  szándé-
kától elállani méltóztassék, annyival is inkább) mert a kérdés 
csak ugy és akkor lesz megoldható, ha az előzetesen minden 
oldalról meg lesz világosítva s a statusgyülés, valamint az érde-
kelt magánosok ebbeli véleménye bevétetvén, a törvényhozás 
e tárgyban határozand, még kívánván jegyezni itt, hogy itt 
kifejtett  álláspontjából kifolyólag  a jelen ülésből a status-gyűlés 
utasította a többször emiitett levéltárak conservatorait, hogy a 
míg a törvényhozás intézkedése bekövetkeznék, a levelek és 
okmányoknak hü megőrzésére tett esküjökhöz tartsák magukat. 
Mély tisztelettel stb. Gy.-Fehérvárt, 1877. julius 20-án. 

f.)  A vallásalap költségvetése jóváhagyatik az 1880-ik évre 
is, egyszersmind erre, valamint a többi költségvetésekre nézve 
is határozatul mondatott ki, hogy az egyes alapok költségvetési 
előirányzatai jövőben mindig nyomattassanak ki, és küldessenek 
meg jó előre a status gyűlés tagjainak tájékoztatás végett. 

g.) Az igazgató tanácsnak a bizottság által is támogatott 
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ajánlatára Gönczy Lajos és Buczy Emil kolozsmonostori uradal-
mi tiszteknek, jutalmul btfséges  szolgálatukért, csupán személyök-
re, fizcté8ök  10%-át tevő 10 évi fizetési  pótlék szavaztatik meg: 

h) A többi részeit a jelentésnek a statusgyülés helyeslőleg 
tudomásul veszi. 

15.) A hozott határozatok kiegészítésére Ugrón Gábor tag-
társ két indítványt terjeszt elő, u. m. 

a.) Hogy az igazgató tanács jövőre azoknak az eredeti fo-
galmazványoknak, a melyeket a miniszteri számvevőséghez fel 
kell küldeni, egy-egy mását mindig tartsa meg, bogy intézke-
déseiben ne legyen csupán a tárgymutatókra utalva. 

3.) Hogy jelentésében tüntesse ki az igazgató tanács össze-
sítve azt is, hogy az igazgató tanácsosok közül ki hány ülésben 
jelent meg. A statusgyülés ez indítványokat elfogadja  és az igaz-
gató tanácsot e szerint utasítja. 

Javaslat 
az e r d é l y i rom. ka th . t a n í t ó i n y u g d i j a l a p s z a b á 

l y a i n a k m ó d o s i t á s á r ó l . 
1. §. Az erdélyi rom. kath. tanítói nyugdíjintézet tagjai 

mindazon erd. róm. kath. népiskolai világi papi és világi tanítók 
és tanítónők, kik az erd. róm. kath. iskolai alapból fizetést  vagy 
segélyt húznak. Ők tehát ezen nyugdijalapból végkielégítést vagy 
nyugdijt nyernek s özvegyeik és árváik gyámolitásban része-
sülnek. 

2. §. A végkielégítés és nyugdíjazás vagy az illető kérel-
mére, vagy pedig hivatalból történik. 

3. §. Végkielégítést az nyer, ki végleges tanítói vagy se-
gédtanítói kineveztetése után tiz évnél rövidebb ideig szolgált s 
önhibája nélkül véglegesen képtelenné vált a tanitpsra és az, a 
ki nyugdij helyet végkielégítéssel óhajt a tanitói pályáról visz-
szalépni. 

4. §. A végkielégítés összege az egész évi fizetés.  Nyugdij 
helyet végkielégítéssel távozni óhajtók számára a végkielégítés 
öszszege két évi fizetésök  összege. Ez utóbbiak azonban kötele-
sek Írásban kijelenteni, hogy ugy tanitói állásukról, mint azzal 
egybekötött minden nyugdij iránti igenyökről maguk, nejök s 
gyermekeik részére lemondanak és hiteles bizonyitványnyal tar-
toznak igazolni, hogy a tanitói pályán kivül keresetképesek. 

5. §. Életök végéig élvezhető nyugdíjba azok léphetnek, 
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kik legkevesebb tíz évig szolgáltak a tanítói pályán s önhibájuk 
nélkül alkalmatlanokká váltak a tanításra. 

6. §. A szolgálati éveket a szolgálatba lépés napjától kezd-
ve számítjuk, akár egyelőre ideiglenesen és később véglegesen, 
akár már kezdetben véglegesen volt valaki tanítónak vagy se-
gédtanítónak kinevezve. 

Azoknak, kik nyugdíjra s gyáraolitásra jogositó tanítói ál-
lomásukból lépnek át intézeteinkhez, előbbi állomásaikon töltött 
szolgálati idejöket beszámítjuk. 

A ki végkielégítéssel távozott el a tanítói pályáról s ké-
sőbb arra visszavétetik, annak szolgálati éveit a szolgálat uj meg-
kezdésének időpontjától számítjuk. 

7. § Az évi nyugdij összege betöltött tíz szolgálati év után 
az évi tanítói fizetésnek  egyharmada, tizenöt év után háromnyol-
czada, husz év után négynyolczada, huszonöt év után ötnyolcza-
da, harmincz év után hatnyolezada, harminc,zöt év után hétnyol-
czada, negyven év után egész évi fizetés.  Negyven évnél hosz-
szabb szolgálati időt nem lehet beszámítani. 

8. §. A végkielégítéshez vagy nyugdíjhoz igényttartó taní-
tó saját kérelme nélkül, sőt akarta ellenére végkielégítéssel el-
bocsátható vagy nyugdíjazható, ha elmebetegség vagy testi el-
nyomorodás miatt — a tanítói hivatalnak betöltésére teljesen és 
véglegesen képtelen. 

9. §. A kiket bírói ítélet bűntényben elmarasztal, vagy 
saját hatóságuk fegyelmi  eljárás ütján vagy hanyagság, bitba-
gyás, vallástalanság, erkölcsi kihágás miatt hivatalukból elmoz-
dít vagy nyugdijok elvesztésére itélt; kétségkielégitésre, vagy 
nyugdíjra való jogosultságukat elveszítik. Ugy azok is, kik 
az erd. róm.- kath. iskolaalapból javadalmazott vagy segélyezett 
állomásukról akár önként, akár áthelyezés folytán  véglegesen 
eltávoznak. 

10. §. Gyámolitásban azon özvegy aszszony részesül, ki 
férjével  annak tényleges szolgálata előtt vagy alatt kelt a eanon-
jog szerónt érvényes házasságra. Ezen gyámolitás végkielégítés-
ből vagy folytonos  segélyezésből áll. 

11. §. A végkielégítés azon özvegy aszszonyt i'leti, kinek 
férje  tíz évnél rövidebb ideig szolgált a tanítói pályán. 

A végkielégítés összege az elhunyt férj  évi fizetésének 
negyede. 

12. §. Folytonos segélyezésben azon özvegy asszony része-
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sül) kinek férje  tiz évnél hosszabb időig szolgált a ta.iitói p&lyán. 
Ezen segélyezés évi összege az elhunyt férj  évi fizetésének  egy 
harmada. 

13. §. Gyámoiitáshoz nincs joga azon özvegynek: 
1.) Kinek férje  nyugdíjra való jogosultságát elvesztette. 
2.) Ki férjével,  annak végkielégítése vagy nyugdíjaztatása 

után kelt házasságra — kivéve - - ba férjé  — az egybekelés 
után — ismét tényleges tanitói szolgálatba lépett s egy évnél 
tovább szolgált. 

3) Kit — saját hibája miatt — férjének  ágyától és asz-
talától törvényes itélet elválasztott. 

14. §, A már megnyert segélyezés megszűnik, ha az özvegy 
ismét férjhez  megy. De ha ismét özvegyen marad s utolsó 
férje  után segélyt nem nyer előbbi segélypénze újból folyósit-
tatik; ha pedig utolsó férje  után segélyben részesül, de az az 
elébbi segélynél kevesebb, annak összegére kiegészíttetik. 

Súlyos erkölcsi kibágás és birói itétettel sújtott bűntény 
miatt a segélyezés megvonatik. 

15. §. Gyámolitásban azon törvényesen született árvák ré 
szesülnek, kik atyjoknak illetőleg anyjoknak tényleges szolgá-
lata előtt vagy alatt származtak. Az árvák gyámolitása végkie-
légítésből, vagy pedig folytonos  segélyezésből áll. 

16. §. Végkielégítést azon árvák nyernek, kiknek atyjok 
illetőleg anyjok tiz évnél rövidebb ideig szolgált a tanitói pá-
lyán. A végkielégítés összege akár egy, akár több árva maradt, 
— az elhunyt atya, illetőleg anva évi fizetésének  negyede. 

17. §. Folytonos segélyezésben azon árvák részesülnek, 
kiknek atyjok, illetőleg anyjok tiz évnél hosszabb időig szolgált 
a tanitói pályán. A folytonos  segélyezés vagy csak atyátlan, 
illetőleg anyátlan, vagy pedig teljesen s/.Ulőtlen árva gyerme-
keknek nyujtatik. 

18. §. Az atyátlan illetőleg anyátlan árvák, akár egy, 
akár pedig több van, atyjok, illetőleg anyjok évi fizetésének 
egy hatod részét nyerik évi segélyül. 

19. §. A szülőtlen árva gyermekek, azaz: kiknek sem 
atyjok sem anyjok nincs; vagy nem tanítónő anyjok van ugyan, de 
ismét férjhez  ment, vagy nyugdíjhoz igényt nem tarthat, vagy pedig 
nyugdijától elesett; együtt száz forint  évi segélyben részesülnek, 
s e segélyösszeg mindaddig egészen kiutaltatik, mig az árvák 
ö'/ltt egy kiskorú van. 
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20. §. Az atyátlan, illetőleg anyátlan árvák segélyezése 
megsztlnik, ha a fink  életök huszadik, a leányok életök tizen 
nyolezadik évét betöltötték ; vagy pedig az utóbbiak tizennyolcz 
éves korok előtt férjhez  mennek; vagy: ha állásuk ösztöndíjjal 
vagy nevelő intézetbe való felvétellel  teljesen biztosítva van. 

21. §. A teljesen sztllőtlen árvák, ha mindnyájan túlha-
ladták a huszadik, illetőleg tizennyolezadik életévet, a további 
segélyezéstől elesnek; ugy akkor is, ha ellátásuk ösztöndíjjal 
vagy nevelőintézetbe való felvétellel  teljesen biztosítva van. 

22. §. Az árvák segélyöket erkölcstelen élet vagy bírói 
Ítélettel sújtott bűntény miatt elvesztik. 

23. §. Végkielégítés, vagy nyugdíj iránti jogosultságát 
elveszített atyának árvái gyámolitáshoz igényt nem tarthatnak. 

24. §. A fennebbiekben  elsorolt végkielégítések, nyugdí-
jazások és gyámolitások költségeit az erd. róm. kath. tanítói 
nyugdijalap hordozza. 

25. §. Minden tanító, ki ezen nyugdíjintézet tagja, e nyug-
dijalapba évenként öt forintot,  az egyházközségek pedig, minden 
száz lélek után évenként egy forintot  fizetnek. 

Azonban a kolozsvári népiskola kegyesrendi igazgatójának, 
a marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi, csiksomlyói, széki, dévai 
és hátszegi szt.-ferenczrendi  s a kantai és nagyenyedi minorita-
házaknak mint tantestületeknek javadalmából a nyugdijilletéki-
százalék nem vonatik le. 

26. §. Az ezen nyugdíjazásra szánt adományok és hagyo-
mányok az erd. róm. kath. tanítói nyugdijalapba beolvasz-
tatnak. 

27. §. Végkielégítésért, vagy nyugdíjazásért folyamodó 
tanitók és tanítónők kérelmeiket, kinevezési s folytonos  szolgá-
latukat tanúsító okmányokkal s orvosi bizonyítvánnyal támo-
gatva, saját igazgatóságuk utján az erd. püspökhez nyújtják 
be, ki azokat az erd. róm. kath. Status-igazgató-Tanácsával 
együtt ellátja. 

28. §. A hivatalból való végkielégítést és nyugdíjazást az il-
letékes igazgatónak, kerületi esperesnek, az egyházi tanács és 
iskolaszéknek indokolt előterjesztésére hasoulókép az erd. püs-
pök és ig. tanács látják el. 

29. §. A gyámolitásért folyamodó  özvegyek és árvák, il-
letőleg ezek gyámjai, az elhunyt férjnek  és atyának tanítói ki-
nevezési s áthelyezési okmányaival, házassági- és halotti bizo-



237* 

nyitványaival, az özvegyek együttélési bizonyítványaival s az 
árvák keresztleveleivel szerelik fel  kérésüket, melynek ellátása 
az elébb említett módon történik. 

30. §. A fizető  hivatalok utasíttatnak, hogy a nyugalma-
zott tanítók s tanítónőknek és segélyezett özvegyek s árvák-
nak — csak az azok életben létét tanúsító lelkészi-bizony-
lattal ellátott nyugtáit fogadják  el. 

31. §. Az erd. róm. kath. elemi iskola-alapból fen-
tartott vagy segélyezett intézetekbe más nyilvános intézetből 
átjövő és az 1875-ik évi XXXII törvény értelmében, az orszá-
gos nyugdíjpénztárból nyugdíjra s gyámpénzre jogosított taní-
tóknak mindazon szolgálati éveit beszámítjuk, melyek az idézett 
törvény értelmében is beszámíttatnának. (L. 1875. XXX. II. t. 
cz, 31. §. C. pontját.) 

32. §. A kik az erd. róm. kath. tanitéi-nyudijalapból 
már nyugdíjban vagy gyámolitásban részesülnek, azok an-
nak élvezésébe az eddigi mód szerint meghagyatnak. 

A jelenleg szolgálatban levő tanítók és tanítónők, valamint 
azok özvegyei és árvái, a következő hat év alatt az eddigi sza-
bályok szerint az erd. r. k. elemi isitolai-alapból vont fizetésük 
vagy segélyezésök aránya szerint fognak  végkielégítésben, nyug-
díjban, illetőleg gyámolitásban részesülni. Hat év letelte után 
nyugdijazásuk, végkielégitésök, illetőleg gyámolitásnk egész fize-
tésök aránya szerint történik. 

üzen szabályok 1883-ik január 1-én lépnek életbe s azokat 
az erd. r. k. status ig. tanácsa hajtja végre. 

Ezek letárgyalásával a következő határozatok kelnek: 
a) Az elemi iskolák alapja számára megindított gyűjtés 

aránylag csekély eredménye főleg  azoknak a kedvezőtlen körül-
ményeknek róható ugyan fel,  a melyek a mult években oly 
nagy mértékben vették igénybe az adakozó közönség áldozat-
készségét ; mindazonáltal jó lesz meg nem elégedni a gyűjtésnek 
az eddigi mód szerinti folytatásával,  hanem más módokat is kell 
alkalmazásba venni. Névszerint megbizatik az igazgató-tanács, 
hogy egy hatásos felszólítást  intézzen a magyarországi egyházi 
nagy javadalmak birtokosaihoz, első sorban a berczegprimás ur 
ő Főméltóságához, és e felszólítást  ne posta utján küldje meg, 
baném kebeléből választott két tagja által adassa át személye-
sen. Nem különben ajánltatik a statusgyülés minden ügybuzgó 
tagjainak, hogy kiki a maga társadalmi körében az ily jótékony 
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czélokra rendezni szokott estélyek, előadások, vigalmak s effélék 
utján járulékokat gyűjtsenek a rá annyira szorult alapnak. 

b) Az elemi tanitók nyugdíjintézetéről szóló jelentés kap-
csában Pttspök Ur Ö nméltósága azt az ajánlatot tevén, hogy azt 
a 2000 frtnyi  segélyösszeget, a melyet 10 év óta saját pUspöki 
beneficumából  az elemi tanitók segélyezésére fordított,  királyi 
öngedélylyel állandóan rá róván a pUspöki beneficum  terhére, 
ismét lehetne tetemes számú elemi tanitót ez iskolai alapból se-
gélyezni. — A közgyűlés bálás köszönettel fogadja  a kegyes Fő-
pásztor e nagylelkű ajánlatát és felkéri  Ö Nmlgát, hogy kegyes-
kedjék erre a királyi engedélyt kieszközölni. 

c) Az elemi tanitók alapja és az elemi tanitók nyugdijalapja, 
valamint a tanulmányi alap, 1879-iki költségvetési jóváhagyat-
nak és 1880-ra is kiterjesztetnek. 

18. Indítvány terjesztetvén elő az iránt, hogy Csikmegyé-
nek a törvényhatóságra nézve immár hasznavehetetlenné vált 
csiksomlyói székháza szereztessék meg, kUnlakó tanulók elszál-
lásolható c/éljára. 

Megbagyatik az igazgató tanácsnak, hogy Csikinegye kő 
zönségével eziránt ériutkezésbe tevén magát, a jövő status gyü* 
lésre terjeszsze elő jelentését arról, hogy a nemes megye haj-
landó-e és mily feltételek  mellett hajlandó cz épületet az érin-
tett ezélra átengedni. 

21. Felhozatik, hogy a brassói gymnasiumhoz 1870-ben 
kinevezett tanárok fizetéséből  az ottani adóhivatal egyénenként 
73 frtnyi  „szolgálati dijt" vont le illetéktelenül, a melyet több 
rendbeli sürgetés után se lehetett visszanyerni. 

Az igazgató tanács meghizatik, hogy tegye meg illetékes 
helyen a kellő lépéseket e sérelem orvoslására; miután ez egy-
szerűen csak egy hivatalos közeg tévedésére viendő vissza. 

22. Indítványba jő, hogy azoknak a statusgyüléseknek a 
jegyzőkönyvei, a melyek még nincsenek kinyomtatva, nyomattas-
sanak ki. 

Az iuditvány elfogadtatik. 
23. Pttspök Ur Ö Nmlga kijelentvén, hogy a jelen status-

gyülés tárgyalásain örömmel, megelégedéssel észlelte és tapasz-
talta, hogy az a szép egyetértés, a mely oly áldást hozólag 
jellemezte mindig az anyaszentegyház kebelében működő erők 
együtt hatását, mint érlelődik meg mind jobban és jobban az erdélyi 
püspöki megye statusgy ülésének egyházi ós világi tagjai közt: 
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örömmel és megelégedéssel pillant vissza a lefolyt  gyűlés mű-
ködésére és abbeli reményében, hogy e gyűlések hová tovább 
mind üdvösebb működést fognak  kifejteni  a katholika anya-
szentegyház méltósága fentartása  és érdekei megóvása körül, 
főpásztori  áldását adva a jelen levőkre, a gyűlést bezárja. Mire 
a világi jegyző meleg szavakban köszönetet mondván Ö nagy-
méltóságának azért az atyai jóságért, a melylyel mindenütt a 
hol az isteni gondviseléstől főpásztori  gondjaira bizott pUspöki 
megyében anyagi, szellemi vagy erkölcsi segítségre és támoga-
tásra van szükség, mint földön  járó gondviselés jelen van 
tanácscsal, tettel, buzdítással és példával, a gyűlés eloszlott. 

Az erdélyi  római katholikus  Statusgyülés  1882. November 
20-án tartott  első  ülésének 

Püspök ur i\ nmlga br. Jósika Lajos világi elnök ur ő nmlga 
kíséretében megjelenvén, a gyűlést a következő beszéddel nyi-
totta meg: 

Mélyen t i s z t e l t k a t h o l i k u s S t á t u s g y ü l é s ! 
Három évi nem önkéntes Rzünetelés után ismét összegyűlt 

az erdélyi kath. Status, hogy törvényes ősi jogával élve, ta-
nácskozzék a szent érdekek felett,  melyek az erdélyi katb. egy-
ház jogait, alapjait, iskoláit, nevelő intézeteit illetik. 

Nem önkéntesnek jelzém a három évi szünetelést. Alig telt 
el az 1879. november lOki Statusgyülés óta egy félév,  s a tisz-
teletre méltó agg főpásztort,  kinek nevéhez az erdélyi kath. 
autonomiai intézmény ujabb szervezésének emléke fűződik,  1880 
május 1-én e teremben, s a vidám kedélylyel saját elnöklete 
alatt megkezdett szentszéki ülés folyama  alatt érte el a megren-
dítő betegség, mely huszonhárom havi tartam alatt az erdélyi 
püspöki megyét folytonos  aggodalomban tartotta, mig végre f. 
évi raárczius 23-án áldásteljes földi  életének véget vetett. 

Súlyos betegsége korlátot szabott mindég kész tevékeny-
ségének, mindég buzgón előrctörekvő jóakaratának. Huzamosab-
ban tartó tanácskozások vezetésére a megtört test nem szolgál-
tathatta a szükséges erőt, és ezt akkor sajnálta legélénkebben, 
midőn a középtanodákról szóló tőr vényjavaslat az országgyűlési 
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bizottság tárgyalása alá kerülendő volt s a kath. Status azon 
eshetőséggel állott szemben, hogy az erdélyi kath. középtanodák 
autonom kezelésétől elüttessék. A püspöki megyéje felett  mindég 
ébren őrködő áldott főpásztor  kath. Statüsgyülést nem tarthatott, 
azonban megtette azt, mit az adott viszonyok között tennie le-
hetett: érintkezésbe tette magát a Status igazgató tanácsá-
val, és ritkán érzett nagyobb örömet, mint midőn már alá 
irta az országgyűléshez intézett azon feliratot,  mely a kath. 
Status nevében kath. középtanodáink számára a törvénynek ugyan-
azon intézkedését megállapittatni kéri, mely az autonómiával 
biró bitfelekezetek  középtanodáira vonatkozólag ugyanazon 
törvényjavaslatban engedélyezve volt. 

Fogarasy Mihály erdélyi püspök munkás és jótétemények-
ben gazdag életének ez volt utolsó nagyobbszerü autonomicus té -
nye. Ö elköltözött, hogy Istennél az igaznak jutalmát elvegye; 
de neve és emléke áldásban lesz közöttünk, kik soha sem fog-
juk felejteni  apostoli buzgalmát, főpásztori  éberségét, munkássá-
gát, erélyét, áldozatkészségét s az atyai szeretetet, melylyel 17 
évre teijedö püspökségének egész folyama  alatt a főpásztori  gond-
jaira bizott híveknek mindegyikét átölelni törekedett. 

Örökségébe az erdélyi püspöki széken — én léptem, ke-
vesebb tehetséggel, de nem kevesebb jó akarattal. A mint a 
dicső múlttal biró erdélyi püspöki székbe beiktattattam, első 
gondom oda irányult, hogy az erdélyi kath. Statusgyülés meg-
tartását eszközölhessem. Erre én őszintén és buzgó szeretettel 
vágytam és hálát mondok a méltóságos igazgató tanácsnak, hogy 
szives közreműködésével vágyam teljesülését lehetővé tette. Dc 
forró  köszönetet mondok, mélyen tisztelt Statusgyülés! mind-
nyájoknak egyenként és összesen a szives készségért, raelylyel 
meghívó kérésemnek engedtek, tanúságot tevén e megjelenés 
által azon vallási buzgóság, érdekeltség és támogatásról, melylycl 
földi  legszentebb érdekeinknek, szeretett katb. anyaszentegyházunk 
érdekeinek előmozdítására készek kívánnak lenni. 

Nagy vigasztalás ez, mélyen tisztelt Statusgyülés! reám 
nézve, ki évtizedek során át szerzett közvetlen tapasztalásból 
ismerem az erdélyi pUspöki Széknek nagy terheit és nem csak 
méltányolni, hanem bámulni is tanultam az egyesült erőknek 
eredményekben mindég gazdag működéseit. És e tapasztalás indít 
engem kegyeimül kérni a mindenható Ur Istentől azt: hogy az 
erdélyi kath. hívek tekintélyes testülete hitben, vallási buzgó-
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ságban és tevékenységben előrehaladva, egyháza jogainak meg-
védésében mindenkor egyesült erővel munkálkodjék, miszerint 
a mit az egyeseknek ereje kivívni nem képes, azt az együvé* 
tartozás szent érzetétől áthatott testület eredményre vezesse. 

Buzdító példaként szól hozzánk e tekintetben a mult szá-
zadokból kath. őseink hitbuzgósága és tevékenysége, kik felis-
mervén és tisztelvén a katholieismusnak nemzetfentartó  és 
regeneráló erejét, azt az átható üdvös befolyást,  melyet a kath. 
egyház az erkölcsök nemesitésére, a józan tudomány ésmivelt-
ség terjesztésére mindenkor és mindenütt kifejtett,  lelkök egész 
erejével oda törekedtek, hogy a katholicismusban rejlő erő és 
áldás Erdély számára biztosítva maradjon. Nem csekély önfel-
áldozással járt e törekvés; de szivökben oly nemes hit lángolt, 
mely hegyeket képes mozdítani, s azért vallásos buzgó törek-
véseiknek nyomában mindenütt ott volt a jó Istennek ered-
ményt hozó áldása. 

A küzdelem, a vallási buzgóság és tevékenység ideje soha 
sem jár le. Szükségünk van az éber őrködés és vallásos tevékenység-
re egyénileg minmagunkra nézve, nehogy a világosság, melyet az is-
teni hit fáklyája  lelkünkben gyújt, földi  és örök boldogságunkat ve-
szélyeztető sötétséggé váljék, és szükségünk van a vallásos 
éberség és tevékenységre autonomicus testületünkben is, hogy 
ébren tartott kath. önérzettel megőrizzük anyaszentegyházunk 
elévülhetetlen jogait, fentartsuk  és gyarapitsuk mindazon va-
gyont és alapokat, melyek nélkül szent és apostoli hitünk sze-
rinti áldásos oktatás és nevelésnek eszközlése majdnem lehetet-
lenné válnék. 

Lobogtassuk azért magasan az áldott kath. zászlót, mely-
nek ragyogása édes magyar hazánkat nagygyá és dicsővé tette; 
vessük mérlegbe minden befolyásunkat  nem kiváltságos ked-
vezmények kieszközlésére, hanem arra, hogy nagy Magyarország 
erdélyi részében egyházunk jogai és azon autonomicus állás, mely 
az erdélyi katholikusok iskoláit századok óta megillette, rövid-
séget ne szenvedjenek. Kath. egyházunk létérdeke van ezen 
iskolákhoz kötve és midőn azok kath. autonomicus kezelésének 
fentartására  törekedünk, nem csak katholikus, hanem hazafias 
kötelességet is teljesítünk. 

Mélyen tisztelt Statusgyülés! Istennek segítő szent ke-
gyelmét]kértük tanácskozásainkra a templomban; Isten kegyelmét 
és bő áldását kérem teljes szivemből gyülekezetünkre ezen ün-

EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK 1L 16 
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toepélyes perczben is, midőn az 1882-iki kath. Statüsgyülést 
ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

Az elnöki megnyitó beszédre válaszolván Tamási Sándor, 
illőnek és a gyűlésre nézve kötelességszerűnek tartia azt, hogy 
szentséges Atyánkról megemlékezvén, áldását kérje ki; indítvá-
nyozza tehát, hogy e ezélból mindjárt a gyűlésből távirat kül-
dessék Rómába. Az indítvány kőzhelyesléssel és lelkes acéla-
matióval fogadtatván, 

Ugrón Gábor pUspök ur ő nmlgát azon ötletből, hogy a 
Statüsgyülést mindjárt a pUspöki széknek elfoglalása  után egy-
behívni méltóztatott, Üdvözli; de egyszersmind felhozván  azt, 
miszerint arról kellene gondoskodni, hogy a Statusgy Ülésnek, 
mely három éven át össze nem hivatott, megtarthatása iránt 
garantia szereztessék, a megnyitó beszéd több pontjaiból kiin 
dult fejtegetését  ajánlja a Statusgyülés figyelmébe;  minek foly-
tán Gál János arra figyelmezteti  a gyUlést, miszerint minden 
tUzetesb tárgyalást megelőzőleg constituálni kellene magunkat; 
igaz ugyan, hogy arra, hogy mint katholikus hívek hódolatunk-
nak adjunk kifejezést  egyházunk feje  Ö szentsége iránt és apos-
toli áldását kérjük, semmi constituálásra szltkségUnk nincs; de 
más tárgyalásokba belé nem mehetünk, mint meg nem alakult 
gyülekezet, azt indítványozza tehát, hogy a tagok igazolására 
küldessék ki egy bizottság, mely a meghívottak lajstromának 
és a megjelentek meghívó leveleinek nyomán számbavegye a 
tagokat s erről jelentését terjessze a gyűlés elé. Az indítvány a 
eonstituálás szükséges voltát illetőleg elfogadtatván,  püspök ur 
ő nmlga a bizottság kiküldését időnyerés tekintetéből mellözhe-
tönek tartván, jónak látná, ha a meghívottak névlajstroma fel-
olvastatván, a megjelent tagok ittlétöket jelezzék; mi közhe 
lyesléssel találkozván, a névlajstrom felolvasása  után kiderült, 
hogy a jelen gyűlésre megjelentek: 

L A z e g y h á z i r e n d b ö l . Nagyméltóságú Lönbart Ferencz 
erdélyi pttspök tir, Barts Ferencz, Nagy Imre, Kardos Ignácz, 
Beke Antal. dr. Éltes Károly, Fábián Sándor, Pakó János, Ve-
szely Károly, Kovács Ferencz, Várady Móricz, Gergely Ignácz, 
Kolosy Antal, Bálint Károly, György István, Möller Ede, An-
drássy József,  Wéber Béla, Márkovich Jakab, Ninger Ignácz, 
Csákány Adeodat, Jung Cseke Lajos, Darvas János, Kovács 
Simon, Molnár János, Gidófalvi  Gergely, Décsei Péter, Sántha 
János, Vargyasi Ferencz, Búzás Mihály, Domokos János, Botb 
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Ferencz, Piringer József,  id. Lőrincz Ferencz, Finta István, Bakb 
Endre, Bálint László, Bárány Lukács, Puskás Alajos, Balog 
Elek, dr. Salzbauer János, dr. Tódor József,  Balogh Ignácz, Pál 
István, Weisz József,  dr. Suchy Béla, Biró Béla, Imets F. Jákó, 
Rieger Gottfried,  dr. Vajda Gyula. 

II. A v i l á g i r e n d b ő l : Báró Jósika Lajos, világi elnök; 
Páll Sándor alelnök, br. Jósika Sámuel, Öéldi Gergely, Pócsá 
József,  Gál Lajos, Züllich István, dr. Török Albert, Finály Hen-
rik, Benel Jáuos, id. K. Biasini Domokos, Tamási Sándor, dr. 
Farkas Lajos, Filker Elek, dr. Szamosy János, gr. Eszterházy 
Miguel, br. Bornemisza Tivadar, br. Szentkereszty György, br. 
Bálintitt József,  Gál János, Sándor László, Máriaffy  Albert, 
Groisz Károly, Girsik János, Cseh Lajos, Follért Ferenez, Mikó 
Bálint, Török Bertalan, Minoricb Károly, Placsintár Dávid, 
Tompos Gergely, br. Apor Károly, Geczö János, Kovács János, 
Gábor Péter, Lukács Béla, Ugrón Gábor, ifj.  K. Biasini Domo-
kos, Mihály Ferencz, Szilágyi Virgil, Ferenczi Miklós, Incze 
József,  Miksa Elek, Kiss Bálint, Török Antal, Scharschmidt 
György, dr. Otrobán Nándor, Gidófalvy  Géza, Madár Imre, 
Mikó Árpád, Császár József,  Ponori Sándor, Korbuly Bogdán, 
Gál Domokos, br. Apor János, Szentiványi Ignácz, Krémer Sá* 
rauel, Wolf  János, dr Groisz Gusztáv, Steiner Albert, Ávéd Jákó, 
Szentmiklósy Jenő, Móritz Gyula, Pál Gyula, Straubert Ödön, 
Szongott Kristóf,  Czinege István, Sóo Gáspár. 

Tehát egyházi 50 és világi 68. 
E szerint az ő Szentsége iránti hódolat kifejezésére  a kö-

vetkező távirat küldetett el: 
Eminentissimo Domino S. K. E. Cardinali Jacobini Status 

Secretario Roraae. Congrcssus univcrsalis Fidelium dioecesis 
Transsylvanae sub praesidio Episcopi sui Francisci Lönhart 
cum hodie Praesulis sui edicto convocatus in sede episeopali 
Albae Juliae congregaretur, priusquam ad opus suum accinge-
retur, ex intimo cordis sui adyto devotissima cum veneratione 
accedit ad sacratae Apostolicae Sedis pedes, verba filialis  et 
sanctae devotionis promens; simulque humillime orans ut San-
ctissimus Páter Apostolicus, Pontifex  Maximus, et ecclesiae Dei 
Summus princeps Congressui huic fidelium,  quibus propositum 
est, de salute et prosperitate ecclesiae et scholarum in com-
mune consulere, Apostolicam Benedictionem largiri dignaretur. 
Franciscus Lönhart Episcopus Transsylvan. 

16# 
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S igy a fennebbiek  megállapításával Pttspök úr ő nmlga a 
Statüsgyülést megalakultnak nyilvánítja. 

2. A megalakulás kiegészítésére tett indítvány alapján egy. 
hangulag a jegyzői teendők végzésével megbízatnak a mültStatus-
gyttléseken már megválasztott jegyzők: Veszely Károly egyházi 
és Finály Henrik világi jegyző, a kik mellett dr. Éltes Ká-
roly volt előadó és Gál Domokos segédkezésre szólittatnak fel. 

3. Pócsa József  indítványára a Statusgyülés egyhangúlag 
elhatározza, hogy elhunyt felej  hetetlen főpásztora,  a boldogult 
Fogarasy Mihály püspök ur ő nmlga dicső emlékét, mint azon 
püspökét, a kinek különben is áldásdús működése sok örök-
emléktt mozzanatai közül kiválóan kimagaslik az a fontos  ese-
mény, hogy alatta és az ő elnöksége alatt tartatott meg az uj 
korban újra föléledett  róm. kath. autonomiát ténylegesen gya-
korló első Statusgyülés, jegyzőkönyvében is hálás kegyelettel 
megörökíti. 

4. Ezzel kapcsolatban pttspök ur ő nmlga az összes Sta-
tnsgyttlés egyhangú tetszésével találkozott indítványára: az 
utóbbi Statusgyttlés óta a Statusgyülés tagjainak sorából 
elköltözött néhai Mikó Mihály és Simon Elek emléke is a 
jegyzőkönyvben kegyeletesen fólemlittetni  határoztatik. 

6. Az igazgató tanács jelentéséből: Midőn a névsoron vé-
gig tekintttnk, fájdalommal  veszszttk észre azon súlyos veszte-
ségeket, melyek a lefolyt  néhány év alatt nemcsafr  igazgazgató 
tanácsunkat, hanem az egész erdélyi kath. Statust érték. Mert 
ime gyászolnunk kell Fogarasy Mihály püspökünket és elnökün-
ket, az apostoli lelkű főpásztort  s egyházi, iskolai és növeldei 
intézeteink kifogyhatatlan  bőkezű jótevőjét. Bánkódnunk kell 
Mikó Mihály tanácsosunk elhunyta miatt, a ki bölcs gondolko-
dása és egyenes jelleme által kitűnt közöttünk, s bonyolodott 
ügyeinket nem egyszer segitette óhajtott megoldásra. Sajnálkoz-
nunk kell Simon Elek világi jegyzőnk elhalálozásán, a ki Sta-
tusunk igazainak dönthetlen védése által kitörölhetlen hetükkel 
irta be nevét jegyzökönyveinkbe. Ök elhunytak, lelkeik Isten 
kezében vannak, mi pedig emiéköket kegyeletesen őrizzük. 

De e gyászt nemsokára örvendetes esemény enyhítette, t. 
L Ö cs. s apostoli királyi Felségének Pápa ő Szentsége által 
szentesitett azon legkegyelmesebb határozata, melylyel Mlgs és 
Főtiszt Löűhart Ferencz fölszentelt  püspököt és káptalani nagy-
prépostot a* erdélyi pttspöki székre fölemelni  méltóztatott. Ezen 
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légfelsőbb  királyi kegyelmesség, valamint az egész erdélyi egy-
házmegyét, ugy főleg  igazgató tanácsunkat birta őszinte öröm-
nyllvánitásra, minthogy ő méltóságában nemcsak a kora ifjusA-
gától kezdve kifejtett  közhasznú ernyedetlen munkásságot, hanem 
azon buzgó szeretetet is tisztelni tanultuk, melylyel az erdélyi 
egyházmegye és Status ügyeit mindenkor erélyesen felkarolta, 
és igy ő benne az isteni gondviselés ügyeink előhaladásának 
biztos zálogát nyújtotta. 

A főméltóságu  vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
részéről minden alkalommal kegyességet tapasztaltunk. Trefort 
Ágoston minister ür ő nmlga, midőn velünk szemben ö Felsége 
az apostoli király legfelsőbb  kegyúri és főfelügyelői  jogát gya-
korolta, egyszersmind azon hatáskört is megtartotta számunkra, 
melyet autonomiai jogainknál fogva  elfoglalhatunk. 

7. Geoző János arra utalván, hogy az igazgató-tanács nem 
Kolozsvártt lakó tagjaira az igazgató-tanács ülésein való megje-
lenés nemcsak erkölcsi kötelességet és munkát, hanem lakhe-
lyöknek különböző távolságához képest többé kevésbbé tetemes 
költségeket is ró terhül, indítványt terjeszt elő arra nézve, hogy 
találjon módot a Statusgyülés e teher megkönnyebbítésére. 

Az indítvány fontossága  szembeötlő levén, előleges tárgya-
lás végett, mint különben is az első bizottsághoz utasított tár-
gyakkal kapcsolatban levő, ugyanazon bizottsághoz utasittatik. 
Ez okból egyszersmind Gecző János ugyané bizottságba osztatik. 

8. Kovács Ferencz főesperes  felhiván  a statusgyülés figyel-
mét arra a sajnos körülményre, hogy az egyes egyházközségek 
egyházi vagyonának az a része, a mely készpénzbeli tőkékből 
áll, a jelenleg divó kezelés mellett nagyon ki van téve oly 
tőkebeli veszteségeknek, a melyek egyés községekben eshetőleg 
aránylag rövid idő alatt az egész tőkék elveszthetéseig vezet-
hetnének, intézkedést indítványoz e tőkék megmentésére, illetőleg 
biztosítására. 

Ez indítvány fölött  élénk vita keletkezvén, a melynek 
folytában  az indítványtevő maga visszavonta ugyan indítványát, 
Ugrón Gábor ellenben fönntartotta,  a Statusgyülés végre meg-
nyugszik pUspök ur ö nmlga abbeli nyilatkozatában, hogy az ő 
meggyőződése szerint e vagyonok legjobb biztositéka a püspök 
saját közvetlen főfelügyelete,  és ha a múltban fordultak  is elő 
e vagyonok kezelésében hibák (mint a hogy hibák mindenütt 
fordulnak  elő) erős elhatározása egész erélylyel oda hatni, hogy 
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jövőre ily hibák ne forduljanak  elő. Egyébiránt szívesen intéz* 
kedni fog  az iránt is, hogy czélszerll jelentések utján a Status -
gyűlésnek e vagyonok állapotáról részletes tudomása legyen. 

14. Felszólalás történik az iránt, hogy a beterjesztett je-
lentésben nincs kitüntetve a tanitóképezdék működése és e mű-
ködésnek eredménye. 

Határozatik, hogy az igazgatótanács jelentése jövőre érre 
is teijeszkedjék ki. 

15. Felvettetik az a kérdés, hogy népiskoláinkban melyik 
hatóság szemeli ki és birálja meg a használandó tankönyveket. 

Népiskoláinkban a magyarországi pUspöki kar utasitása 
nyomán a Szentistván-Társulat által kiadott és minden igénynek 
megfelelő  tankönyvek használtatván, kUlön intézkedés szüksége 
annál kevésbbé forog  fönn,  minthogy Püspök úr ő nmlga kinyi-
latkoztatja, hogy ha bármi uton tudomására jutna annak, hogy 
valamely iskolában e tekintetben szabálytalanság vagy vissza-
élés fordulna  elő, azonnal intézkedni fog  kellő orvoslás iránt. 

16. Az előadói szUkebb választás megejtetvén, a szavazat" 
szedő bizottság jelenti, hogy beadatott összesen 107 szavazat, a 
melyekből 60 esett Biró Bélára és 47 Kolosy Antalra. 

A szavazás ez eredményéhez képest Biró Béla megválasz-
tottnak nyilvánittatik. 

18. a) a statusvagyon értékpapírban levő tőkéi egy részé, 
nek történt conversiója helyeslő tudásul vétetik, figyelmeztetvén 
az igazgatótanács, hogy jövőre, ha ily conversióra alkalom nyílnék, 
azt csak a reá vonatkozó tervezet a StatusgyUlésnek történt 
bemutatása és ettől nyert jóváhagyása után hajthassa végre; 
azon esetre pedig, ha a Statusgyülés egybehivásának megvárá-
sát a körülmények nem engednék meg, ily conversio tekin-
tettel az 1877-iki StatusgyUlés 18. e) pontjára, csak is PUspök 
úr ö nmlga előleges beleegyezésével ejtbető meg. 

b) a nagyalmási uradalomban és a jegenyei fürdőben 
eszközölt beruházásokra nézve a már megtörténteket a Status-
gyUlés ezúttal tudomásul veszi, azonban jövőre nézve határozot-
tan oda utasitja az igazgató-tanácsot, hogy a szükségeseknek 
mutatkozó beruházásokat egész tcrvezetökben az évi költségvetés 
kapcsán mindig előlegesen terjeszsze a statusgyülés eleibe és 
az itt megállított költségvetésen tul semmiféle  beruházás esz-
közlésébe ne bocsátkozzék. A mi különösen a Jegenyében tett 
építkezéseket illeti, a statusgyülés sokalja ugyan az odatett be-
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rubázásokat, mindazonáltal a félben  levők kiegészítésére a bi-
zottság ajánlatának értelmében még egy ezer forintig  terjedő 
összeget engedélyez, határozottan megszüntetvén Jegenyére 
nézve minden további beruházást mindaddig, a mig a fürdő 
jövedelmezősége alaposan ki nem lesz mutatva. 

c) a statusgyülés az almási uradalomban életbeléptetett 
házi kezelést — noha az az 1877-iki statusgyülés 18.1.) számú 
határozatával ellenkezésben van — tekintve, bogy annakakény-
telenségnek a kifolyása,  a mely alkalmas haszonbérlő nem je-
lentkezéséből származott, egyelőre fenntartandónak  határozza, 
utasitja azonban az igazgató tanácsot, hogy mindenképen abban 
járjon, hogy a haszonbérleti rendszert életbe léptetesse és e végre 
járjon ulánna, hogy — lehetőleg a legközelebbi statusgyülésig 
— haszonbérlőt keressen, a ki nem csak hajlandó a méltányos 
bérösszeget megfizetni,  hanem erkölcsi és anyagi biztosítékot is 
nyújt arra nézve, hogy a status vagyona az ő keze alatt sem 
jövedelmezőség, sem érték tekintetében hanyatlást, vagy károso-
dást szenvedni nem fog.  Ebbeli eljárásának eredményét mutassa 
be a statusgyülé8nek. 

d) a költségvetés —a bizottsági javaslat elfogadásával  — 
helybenhagyatik. Hogy azonban jövőre a költségvetés egyes 
ágaira nézve a statusgyülés minden irányban tisztázott és kel-
lően felvilágositott  jelentés alapján hozhassa a maga határoza-
tait: Ugrón Gábor, Lukács Béla, Groisz Károly és dr. Salzbauer 
János személyeiben állandó bizottság alakittatik, a melynek 
feladata  lesz a vele idején közlendő költségvetést részletes ta-
nulmány tárgyává tenni és kimeritő részletes jelentése kíséreté-
ben a statusgyülés eleibe terjeszteni. 

19. a) a m. kir. vallás- és közoktatási ministerium eshető-
leg beterjesztendő középtanodai törvényjavaslatára nézve a status-
gyülés egészen és minden részleteiben magáévá teszi és elfogadja 
a Fogarassy Mihály pUspök ur ő nmlga az igazgató-tanácscsal egyet-
értőleg felterjesztett  emlékiratát és felhatalmazza  az igazgató 
tanácsot, hogy ha az uj törvényjavaslattal szemben a jogvéde-
lem szükséges ége merülne fel,  pUspök ur ő nmlgával egyetér-
tőleg ugyanazon szellemben tegye meg a további lépéseket a 
statusgyülés nevében. Egyúttal fölkéri  a statusgyülés a keb-
léhez tartozó országos képviselő urakat, hogy a törvényhozó 
testületben a maguk befolyásával  támogassák az ügyet. 

b) a tandijt illetőleg a status gyűlés a római és görög-
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katholikus ifjúságra  nézve megmarad az eddigi tandíjszabályzat-
tal, a felekezetiekre  nézve az igazgató-tanács a ptlspök ur Ő 
nagyméltóságával egyetértőleg az egyes tanintézetek részletes 
viszonyai tekintetbe vételével emelje fel  a tandijt. 

o) az igazgatótanács tegyen kellő intézkedéseket, bogy az 
egynemű tanintézetekben a lehetőségig ugyanazon tankönyvek 
használtassanak és csak akkor cseréltessenek fel  másokkal, ha 
a változás okvatlenttl szükséges. 

d) jövendőbeli jelentéseiben az igazgató tanács mutassa ki 
a tanitás eredményeinek statisztikáját is, — ellenben a fegyelmi 
esetek kimutatásában szorítkozzék csak a tontos esetekre. 

e) a kolozsvári finöveldék  élelmezésének kérdésében oda 
utasittatik az igazgató-tanács, bogy a jövő statusgyülés eleibe 
terjeszszen oly részletes kimutatást, a melyből tisztán kivilágol-
jék, bogy az életbe léptetett élelmezési rendszer mennyiben elő-
nyösebb és hasznosabb, vagy hátrányosabb és károsabb a más 
intézeteknél divó eljárásnál; 

f)  (A családi alapítványok érintetlenül meghagyandók). 
g) a gróf  Nemes Abrahám féle  alapitvány tárgyában fel-

kéri a statusgyülés Pócsa József  főispán  urat, hogy személyes 
közbenjárásával szíveskedjék közreműködni a még fenforgó  cse-
kély nézeteltérés elenyésztetésére; 

h) a brassói gymnasiumnál nem létező ösztöndíjak meg-
teremtése iránt — nem lévén semmi alap rá — jelenleg intéz-
kedés nem történhetik. 

20. Előterjesztetik a gymnasiumi tanárok kérése szállás-
pénzök fölemelése  tárgyában. 

A tanulmányi alap nem nyújtván módot, hogy e kérésnek 
ez idő szerint eleget tenni lehessen, felhatalmaztatik  az igazgató-
tanács, bogy ha állandó megtakarítások vagy jövedelem-szapo-
rodások lehetségessé teszik, minden egyes tanárnak a szállás-
pénzét 50 frttal  megszaporíthassa. 

21. Püspök ur ő nmlga azon örömhirt tudatja a status-
gyűléssel, hogy Jacobini bibornok államtitkár ur ö eminentiá-
jától a következő távirat érkezett Rómából: 

„Francisco Lönhart episcopo transylvan. Filialis obsequii 
et devotionis significationes,  quae misso telegrammate continen-
tur, peracceptae fuerunt  summo pontifici,  qui laboribus vestris 
in rei catholicae bonum susceptis laetos uberesque fructus  omi-
natur ac tibi universoque conventui, cui praees, petitam aposto-
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licam benedictionem peramanter impertitur. — L. Card. Ja-
cobini a 

Közörömmél és fiúi  bálával fogadtatott. 
22. Indítványba jő, hogy miután a statusgyülésre meghívott 

választott Képviselők mandatumai iránt különböző felfogások 
léteznek, mondja ki a statusgylllés határozatilag, hogy vala-
mennyinek mandatuma a jelen statusgylllés végével lejárt, bogy 
tehát a képviselők mindenütt a jövő évben tijra választandók; 
még pedig hat évi tartamra. 

Elfogadtatik. 
24. Tett indítványra a statusgyülés a lelépett előadó dr. 

Éltes Károlynak jegyzőkönyvileg fejezte  ki elismerését buzgó és 
sikeres működéséért. 

25. Tett indítványra határoztatik, hogy a statusgyülésnek 
azon jegyzökönyvei, a melyek még nincsenek kinyomtatva, sajtó 
alá adassanak, különösen az 1866-iki statusgyülés jegyzőkönyvét 
illetőleg, melynek egyik hivatalos példáuya tudomás szerint egyik 
statusgyülé8i tagnak birtokában van, annak megszerzése és ki-
nyomatása az igazgató tanácsra bizatik. 

29. A felolvasott  jegyzőkönyv 19. g) számú határozata 
kapcsában hatáiozatul mondatik ki, hogy a gróf  Nemes Ábra-
hám-féle  alapítvány jelenlegi képviselője gróf  Nemes János, mint 
ilyen, a Statusgyülésre mindig meghivassék, és épen ugy jövőben 
is és állandóan mindig az a tagja a gr. Nemes családnak, a ki 
az alapítvány képviselője lesz, ha római katholikus. 

30. A jelen ülés jegyzőkönyve hitelesítésére Gál János, 
Mikó Bálint és Beke Antal személyeiben hitelesítő bizottság ne-
veztetik ki. 

Hitelesitik Gál János, Mikó Bálint, Beke Antal. 
PUspök ur ő nmlga kimondván, hogy a kitűzött tárgyso-

rozat ki van merítve, meleg hangon ad kifejezést  örömteljes meg-
elégedésének a Statusgyülés lefolyása  és eredménye felett,  köszöni 
mindenrendü tagjai szives közreműködését és reményét fejezvén 
ki, hogy az itt végzett működés tőrugói: a bitbuzgalom és az 
egyetértés továbbra is áldást hozzanak a Statusgyülés munkás-
ságára, az ülést berekeszti; mire Gál János a gyűlés köszönetét 
és ragaszkodását tolmácsolván Ö Nagyméltósága iránt, a gyűlés 
eloszlott. 
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At erdélyi  római katholikus  Statusgyülés  1883. Október  g, 
10. és 11 én tartott  üléseinek 

1. Püspök ur ő nagyméltósága a gyűlést kővetkező beszéd-
del nyitotta meg: 

Szerencsésnek vallom magamat, bogy erdélyi püspöksé-
gem második évében az erdélyi kath. Status általam mélyen 
tisztelt képviselőit e teremben üdvözölhetem. 

Teszem azt annál bensőbb örömmel, mennél nagyobb szám-
ban tisztelhetem itt a képviselőket, mennél hangosabban szól e 
nagy szám azon élénk érdéklődés és törekvésről, melylyel az 
erdélyi kath. Status nagynevű kath. őseinek áldott nyomdokain 
járni és egyháza szent érdekeit előmozdítani buzgolkodik. 

A jelen Statusgyülés megtartását, ha legfelsőbb  helyen el-
fogadott  szabályaink azt nem is kivánnák, ohajtottá, sőt szük-
ségessé tette azon nagyfontosságú  körülmény, hogy a középis 
kólákról szóló XXX. törvény, mely az 1885/4 tanévben már élet-
be lépett, kötelességünkké teszi a/on módozatokról gondoskod-
ni, melyek szükségképen megállapitandók a végre, hogy kath. 
középiskoláink nemcsak a szentesitett országos törvénykövetel-
ményeinek, hanem autonomicus állásunknak, történeti jogaink-
nak 8 a katholicismus speciális érdekeinek és szükségleteinek 
is teljesen megfeleljenek. 

A középiskolákról szóló törvénynek 41. ezikke „az erdélyi 
részekben a kath. Status által fentartott  és vezetett középisko-
lákra vonatkozólag mindazon jogokat, melyeket eddig a kath. 
Status gyakorolt, érintetlenül hagyja.* Nagybecsű a törvénynek 
ezen határozata az erdélyi katholikusokra nézve, és én — visz-
szapillantva azon lelkes küzdelmekre és jóakaratú támogatásra, 
mely a törvény ezen igazságos határozatának megállapítását le-
hetővé tette — azt hiszem, a mélyen tisztelt Statusgyülés szi-
ves helyeslésével találkozom, midőn ősi jogaink ezen nyilt elis-
meréseért és törvénybe iktatásáért, valamint a nagyméltóságú 
magyar királyi belügyi- és közoktatási miniszter uraknak, szint-
úgy mindazon országgyűlési képviselő nraknak is, kik ama ha* 
lározatnak érvényesítését gondos tanácsuk, munkásságuk és sza • 

Mé lyen t i s z t e l t S t a t u s g y ü l é s ! 



251* 

vazatukkal előmozdították, az erdélyi kath. Statusnak legben-
sőbb báláját ezennel tiszteletteljesen kifejezem. 

Nem tagadhatom ugyan, mélyen tisztelt Statusgyülés! óhaj-
tottam volna, és a mennyiben tőlem kitelhetett, nyiltan töreked-
tem is arra, hogy az erdélyi kath. Statusnak az általa fentartott 
és vezetett középiskolákra vonatkozó jogai és hatásköre épen 
ugy részleteztessenek, a mint részletezve vannak a törvényben 
a hitfelekezeteknek  jogai az általuk fentartott  középiskolákra 
nézve. Ezen — nem teljesült óhajtásnak jogosultságát igazolja 
az erdélyi részekben az egykoron úgynevezett négy recepta re-
ligió számára ugyanazon erdélyi törvényben biztosított autonó-
mia, és igazolja az osztó igazságnak azon követelménye, hogy 
az alkotandó törvény a részletekben ugyanazon irányadó biztos-
ságot nyújtsa az autonómiával biró testületek egyikének, ugy 
mint másikának. 

Azonban ezen észrevétel mit sem akar levonni azon hála 
bensőségéből, melyet imént kifejezni  szerencsés voltam. A fő 
dolog ki van viva. Jogaink a kath. középiskolákra ünnepélyes 
elismerést nyertek. A részletekre nézve az erdélyi kath. Status, 
kezében a történelmi jogfolytonosság  erejével, mindig biztosan 
fogja  álláspontját megtarthatni, és azt a netán felmerülhető  diffe-
rentiák ellenében nem csak bebizonyítani, hanem meg is védeni. 

Kellő tiszteletben akarjuk és fogjuk  valamint ő cs. és 
apostoli királyi Felségének legfőbb  kegyúri, úgyszintén a ma-
gyar királyi államkormánynak a középiskolákra vonatkozó tör-
vényes jogait tartani, és midőn a törvény keretén belől közép-
iskoláink rendezéséhez, azok anyagi és szellemi érdekeinek fej-
lesztéséhez, és biztosításához fogunk,  teszszük és teendjük azt 
mindig azon szem elöl soha el nem téveszthető czélhól, hogy 
erdélyi kafh.  középiskoláink, valamint eddig, ugy ezután is, és 
pedig lehetőleg folyton  előrehaladó mértékben, a kath. hitélet 
fejlesztői,  a valódi tudomány terjesztői és a magyar állam és 
nemzet érdekeinek előmozdítói lehessenek. 

Még egyszer és szivem mélyéből üdvözlöm a kath. Status-
gyűlésnek minden egyes tagját és tanácskozásainkra a minden-
ható ur Istennek termékenységet adó legszentebb kegyelmét és 
áldását lekérvén, az 1883-ki Statusgyülést ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom." 

A meghivatott 68 egyházi tagból megjelent 57, a 136 vi-
lágiból 76, tehát összesen 133. 
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10. A státusgyttlés hálás köszönetet mond ptlspök urunk 
0 nagyméltóságának azért a buzgó fáradozásért,  a melylyel a 
középiskolai törvény szerkesztésében az erdélyi r. kath. megye 
autonomiai állását biztosító 41. czikk beigtatását kieszközölte, 
egyszersmind az országgyűlési képviselő uraknak köszönetet 
szavaz ez Ügyben tanúsított támogatásukért; Dr. Haynald Lajos 
bibornokérsek- ur ő főmagasságának  ugyanez Ügyben való hathatós 
közben járásáért külön feliratban  fejezi  ki hálás köszönetét; 
továbbá felkérendőnek  határozza a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi miniszter urat, hogy költségvetésébe szíveskedjék 
az erdélyi r. kath. egyházmegye vallásalapja fölsegitésére  egy 
segélyösszeget felvenni,  épen ugy, mint ahogy a felekezetek 
számára. 

Kiküldetik egy háromtagú bizottság teljes felhatalmazással 
arra, hogy a tényállás számbavételével a nagyalmási birtokot 
vagy adja haszonbérbe, vagy rendezzen be ott egy czélszerü 
gazdasági kezelést. Ha előnyös haszonbérlet kínálkoznék, a ha. 
szonbéri szerződés csak püspök ur ő nmlga jóváhagyásával válik 
érvényessé. 

A jegenyei fürdő  jövedelmezősége mikénti emelhetésének 
kipubatolására egy három tagu bizottság küldetik ki. 

Határoztatik, hogy az igazgató tanács jövőre a kezén lévő 
összes jogügyeket csakis a Status jogtanácsosa utján vezettesse 
és más ügyvédnek külön meghatalmazást ne állítson ki; egyszer-
smind tett indítványra határoztatik, hogy küldeseék ki egy 15 
tagu bizottság a Statusgyülés kebeléből a végre, bogy az igaz-
gató tanács jelentését előleges vizsgálat alá vegye, még pedig 
Kolozsvártt, az igazgató tanács jelenlegi helyén, a hol az összes 
levéltári adatok rendelkezésére állanak, a maga jelentését pedig 
legalább három nappal a Statusgyülés megnyitása előtt terjessze 
Pttspök ur ő nagyméltósága elébe; az igazgató tanács jelentésének 
szétküldésére nézve határoztatván, hogy az nyolez nappal a 
Státusgyttlés előtt küldessék meg a tagoknak. 

11. Az elemi tanitók nyugdijszabálya 7-ik czikke odamó-
do8Íttatik, hogy mindazok a tanitók, a kik az elemi iskola alap-
ból iavadalmaztatnak, háromszáz forint  nyugdíjban részesülnek 
szolgálati idejök tekintetbe vételével, viszont ők tartoznak a 
szabályozott 5 frtnyi  dijt a nyugdijalapba befizetni  és a Státus-
gyttlés megvárja, hogy az illető hitközségek is pontosan be fogják 
fizetni  a lelkenkint kirótt egy-egy fcrajezárnyi  illetéket; a nagy* 
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szebeni kir. r. kath. Terézárvaház igazgatójának pedig és az ottani 
tanítóknak tanúsított buzgalmukért elismerés nyilvánittatik. 

12. Határoztatik, hogy a Status 10.000 írton megveszi a 
csik80mlyói megyeházat, a vásár végleges megejtését pUspök ur 
ö nmlgára és az igazgató tanácsra bízván. A kantai gymnasiumot 
illető javaslat az igazgató tanácsnak tanulmányozás végett ada-
tik ki. 

16. Határoztatik: 
a) a 6400 db. A) betűs 100 frtos  földtehermentesitési  köt-

vény cseréltessék ki B) betűsre. 
b) Az igy kicserélt értékpapírok adassanak ki pupilláris 

biztosíték mellett G°/0 kamatra egyes birtokosoknak vagy köz-
ségeknek, és ezzel törekedjék az igazgató tanács a tőkék jöve-
delmezőségét emelni. 

17. Olvastatik a bizottság jelentése a középtanodai törvény 
életbe léptetésére vonatkozó javaslatáról az igazgató tanácsnak. 
Tekintve, hogy az erdélyi r. katb. Status autonomiája az Ap-
probatoe Constitutiones (l. B. I. Tit. 3. és 9. §§.) ugyanazon 
törvényen alapszik, mint az erdélyi protestánsoké; tekintve to-
váábbá, hogy a Statusgylllés ezen autonomiát, a mennyiben az 
a középiskolákra vonatkozik, az 1883. évi XXX. törvényezikk, 
nek 41. §. általánosságban, a felekezeti  iskolákra vonatkozó ha-
tározmán yaiban pedig részletesen kellően biztosítva látja, utasítja 
az igazgató tanácsot, hogy középiskoláinkra vonatkozó minden 
ügyben a pUspökkel egyetértőlegeljárva, ugy jogainkat, mint köte-
lességeinket illetőleg ezen törvényhez tartsa magát; tegye ezt jelesUl 
az érettségi vizsgálatokra vonatkozólag is, megtartván és megtartat-
ván a XXX. törv. cz. 23. 24. és 46. §§-ainak a felekezeti  iskolákra 
vonatkozó szabványait. Egyébiránt az igazgató tanácstól beter-
jesztett részleges javaslat az igazgató tanácsnak visszaadatik oly 
utasítással, hogy középtanodáinknak az országos törvény keretén 
belül, de autonomiánk alapján leendő szervezése, kezelése, fel-
ügyelete és igazgatása minden részleteire, valamint az ezekkel 
kapcsolatos fegyelmi  ügyekre nézve a vallás-erkölcsi nevelés és 
oktatás elveit alapul véve egy kimerítő és organikus szabályzatot 
dolgozzon ki, e szabályzatnak nem csak elveire, banem részle-
teire nézve is püspök ur ő nmlgával tökéletes egyetértésre jut-
ván, ugy teijeszsze a legközelebbi Statusgyülés eleibe. 

18. A tanári nyugdij gyarapítása tekintetéből tett javas-
latra nézve elfogadtatik  a kiküldött bizottság javaslata, a mely* 
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nek értelmében a tandijak fele  része lesz oda csatolandó, kivéve 
a brassói gymnasiumot. 

19. A finöveldékre  vonatkozólag tett jelentés tudomásul 
vétetvén, határoztatik: Az alapiványokérti folyamodások  egye-
nesen püspök ur ő nmlgához terjesztendök be, ki azokat az igaz 
gató tanácshoz teendi át. Egyszersmind utasittatik az igazgató 
tanács, hogy az ujonan fölvett  alapitványosok névsorát is vegye 
fel  a jelentésbe. 

20. A középtanodai tanárok tíz éves pótlékára nézve a 
Statusgyülés az 1876 iki Statusgyülésnek erre vonatkozó hatá-
rozatát szabatosabban értelmezvén: minden egyes tanárra nézve 
a tíz éves dijpótlék akkor tétetik folyóvá,  mikor rendes tanár-
ságának tizedik éve betölt; azonban kivételesen azon tanárokra 
nézve, a kik 1876 előtt is mint tanárok szolgáltak, kimondatik, hogy 
azelőtti szolgálatjok az első tiz év kiegszitésére beszámíttatván, 
első dijpótlékuk 1883. január elsejétől számitólag tétessék folyóvá, 
Önként értetődvén, hogy minden egyes esetben, a pótlék 
kiutalása iránt fölszerelt  folyamodvány  püspök ur ö nmlgához 
adandó be, a melynek alapján az igazgató tanács a rendelke-
zésre álló alap számbavételével és módja szerint határozni fog. 

Egyébiránt beleegyezik a Statusgyülés, hogy a végleg 
megállapított tervezet a középtanodai törvény életbe léptetése 
iránt a bizottság javaslata szerint egy külön bizottságnak adassék 
ki előleges megvitatás és jelentéstétel végett. 

21. A nagykászoni egyházközségnek a kepe szabályozása 
tárgyában beadott kérvényére adandó elutasító válasz szövege-
zésére kiküldött bizottság beadván javaslatát: 

A kiadandó válasz következő szövegben állapittatik meg: 
„Folyamodók értesíttetnek, hogy a kepefizetés  eddigi rend-

szerének érvéuybcn tartása mellett a Statusgyülés ezen kérdés 
beható alapos tanulmányozására egy bizottságot küldött ki, és 
igy folyamodók  ezen kérdés végleges és jogérvényes szabályo-
zásáig várakozásra és kötelezettségeik pontos teljesítésére uta-
síttatnak." 

23. A korábbi határozatokban kiküldetni rendelt bizottsá-
gok püspök ur ő nmlgának ajánlatára következőleg alakittatnak 
meg: 

A 10. pontban g)  alatt kiküldetni rendelt 16 tagu bizottság 
tagjaiul megválasztatnak: Barts Ferencz, Beke Antal, Bálint Ká-
roly, Darvas János és Veszely Károly az egyházi rendből; br. 
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Apor Károly, Dorgó Albert, Gecző János, Mobay Sándor, Mikó 
Bálint, Csiki Victor, Placsintár Dávid, Seetbal Ferencz, Török 
Bertalan és Pócsa József  a világiakból. 

A 20. pont végén kirendelt bizottság tagjaiul megválasztat-
tak : Fábián Sándor, Iiuets F. Jákó, Avéd Jákó, Szigeti István, 
Bournáz Ernő, Pál Gyula, Dr. Vajda Gyula. 

A jegenyei fürdő  ügyében pedig a három tagu szakértő bi-
zottság kiküldésére pUspök ur ő nmlga kéretik meg. 

24. Indítvány tétetvén, hogy Püspök ur ő nmlga kéressék 
fel  Szegeden ő császári és apostoli királyi Felségének a Sta-
tusgyülés rendületlen hűségének contestatioját bejelenteni: az 
indítvány lelkes felkiáltással  elfogadtatik. 

25. A Statusgyülés ezen ülése jegyzőkönyvének hitelesíté-
sére Beke Antal, Gál János és Dr. Mobay Sándor küldetnek ki. 

26. PUspök ur ő nmlga szives köszönetét fejezvén  ki a 
Statusgyülés minden tagjának a tanúsított buzgó közreműködé-
sért, a gyűlést befejezettnek  nyilvánítja. 

Az erdélyi  római katholikus  status i884. Szeptember  22—24 
Gyulafehérvártt  tartott  gyűléseinek 

jegyzökönyvéből. 
1. Püspök ür ő nagyméltósága a Stausgyülést a következő 

beszéddel nyitja meg: 
M é l y e n t i s z t e l t S t a t u s g y ü l é s ! 

„Az erdélyi katholikus ügyek iránti élénk érdeklődésnek 
vigasztaló jelét látom és tisztelem azon vallásos készségbe^ 
melylyel az erdélyi katb. Status tanácskozásaiban részt venni 
jogosult és általam tiszteletteljesen meghívott egyházi és világi 
férfiak  meghívásomat elfogadni  és a folyó  évi Statusgyülésen 
ily tekintélyes számban megjelenni szívesek voltak. 

Őszinte mély hálával fogadom  a vallásos buzgalomnak, az 
érdeklődésnek ezen nyilvánítását, s ha bár mindig örömtől ára-
dozik főpásztori  szivem valahányszor kedves híveim körében 
időzhetek és munkálkodbatom; mégis legbensőbb örömet akkor 
találok, mikor összes erdélyi híveimet, azoknak kitűnő képvise-
lőiben e püspöki székhelyen tanácskozásra összegyűlve látom és 
tiszteletteljesen üdvözölhetem. 

A most megnyíló Statusgyülés, miként meghívó levelem 
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tanúsítja, oly tárgyak felett  lesz hivatva tanácskozni és határozni, 
melyek középtanodáinkat, katb. hitéletünk fejlődésének  és biz-
tosításának egyik leghatalmasabb tényezőjét érdeklik. 

Már a mnlt évi Statusgyülés is foglalkozott  e tárgyakkal; 
jelen tanácskozásunknak azonban nagyobb fontosságot  kölcsönöz 
a nem várt körülmény, mely szerint katb. középtanodáinkra 
vonatkozó önrendelkezési jogunk, melyet legújabban a középta. 
nodai országos törvény 41. §-a számunkra biztosított, annyiban 
csorbulást szenvedett, mennyiben a kath. Statustól megtagadtatott 
az általa mindig gyakorolt azon jog, hogy saját középtanodáiban 
tartandó érettségi vizsgálatok vezetésére saját biztosait kiküld-
besse és azok ott elnököljenek. 

A kath. Status bölcsessége bizonyára meg fogja  találni a 
joga védelmére és biztosítására szolgáló legjobb eszközöket, s 
ugy hiszem, mindaddig nyugodni nem fog,  mig el nem éri azt, 
bogy a mit neki százados autonomiája az erdélyi ősi törvények, 
kir. leiratok, s a legújabb szentesitett törvény biztosítottak, az 
tőle rendeleti uton el ne vonassék. 

Nem adtank okot a bizalmatlanságra; tiszteletben tartottuk 
mindig és tartjuk a legfelsőbb  felügyeleti  jogot; nem zárjuk el 
középtanodáinkat a magas kormány elől, hogy tőrvényszabta 
uton és módon középtanodáink állapotáról magának teljes és 
biztos meggyőződést ne szerezhessen; nem akarunk mást, mint 
szeretett kath. anyaszentegyházunk, a magyar édes hazának, 
az erkölcs tisztaságának, a tudomány és közművelődésnek elő-
mozdítását; nemes versenyre kelünk az autonómiával biró hit-
felekezetek  buzgó törekvéseivel; de midőn mint katholikusok és 
hazafiak  munkálkodunk és munkálkodni soha meg nem szününk, 
legalább annyi figyelmet  mi is igényelhetünk és igénylünk, hogy 
százados jogainkban, melyekkel soba vissza nem éltünk, meg 
ne zavartassunk. 

És reménylem czélt fogunk  érni. A magas magyar kormány, 
melynek igazságszeretetében és méltányosságában bizom, mely 
az 1883. XXX. tőrvényczikkben az erdélyi kath. Status által 
föntartott  és vezetett középtanodákra vonatkozó autonomicusjo-
gainkat elismerte, mely a közelmúlt években, midőn a Teréz 
árvaház és P káptalan alapítványi járandóságai megvonásának 
helytelenségéről Statusunk felterjesztéseiből  magának meggyő-
ződést szerzett, az orvoslatot bálára kötelező módon meghozta, 
most sem fogja  orvosolatlanul hagyni a sebet, mely kath. autó-
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nomiánkon az érettségi vizsgák autonóm elnökségének megtaga-
dása által ejtetett. 

De nem időzöm tovább e tárgynál; inkább azon megörven-
deztető képre irányzóm szemeimet, melyet az erdélyi kath. hi-
vek kitűnőségeinek, lelkes képviselőinek itteni megjelenése állit 
előmbe, mely fényesen  tanúskodik arról, hogy az erdélyi kath. 
hivek szent hitök iránti lelkesedésökben, egy sziv* és lélekkel 
oda akarnak és fognak  törekedni: bogy az ősöktől átvett kin-
cset megőrizzék és autonomügok jogánál fogva  nemcsak üdvös 
határozatokat alkossanak tan- és nevelő intézeteik berendezésére 
és felvirágoztatására,  hanem áldozatokat is hozzanak e vallásos 
és hazafias  felvirágoztatás  biztosítására. 

Mihez Istennek segitő szent kegyelmét szivem mélyéből 
kérve, az 1884-ki Statusgyülést a nagyméltóságú világi elnök ur 
nevében is megnyitottnak nyilvánítom. A beszéd közlelkesedés-
sel fogadtatik. 

2. A 202 meghívott statusgyülési tagból megjelent 111; még 
pedig 51 egyházi és 60 világi. 

9. Élénk eszmecserére ad alkalmat egy felszólalás,  a mely 
figyelmeztetvén  azokra az ismételt veszteségekre, a melyek a 
vidéki egyházak tőkevagyonaiban felmerültek  és a melyek jö-
vendőbeli megelőzése egy külön ellenőrző és számontartó köz-
ponti közeg beállítását követelné. 

A gyUlés megnyugszik püspök ur ő nmlga azon nyilat-
koztatában, hogy — miután a beneficiumok  fölötti  rendelkezés 
pUspöki körébe tartozik az egyházak, papi javadalmak és 
kegyes alapítványok tőkéit újból össze fogja  iratni. 

13. Arra a felszólalásra,  hogy az 1848-ki Statusgyülés 
jegyzőkönyvében az aggházak, névszerint a kolozsvári sz. Er-
zsébet-aggház is a statusgyülés főfelügyelete  alá tartozónak van 
jelezve, püspök ur ő nmlga azt a felvilágosítást  adván, hogy az 
aggház tárgyában ő nmlga és a kolozsvári egyházközség kép-
viselete között a tárgyalások folyamatban  vannak, a Status-
gyülés e nyilatkozatot megnyugtató tudomásul veszi. 

14. Az értékátváltoztatás ötletéből felszólalás  történvén, hogy 
a Statusnak anyagi érdeke mégis csak legjobban volna óva, ha 
az alapítványok tőkéit előnyös módon értékes és jól jövedelmező 
birtokba lehetne fektetni,  tekintve, hog/az ily birtokvásár sike-
rUlése leginkább attól függ,  hogy a kínálkozó előnyös alkalmat 
a kellő időpontban megragadni és kihasználni lehessen: a Sta-

EGYHÁZTÖBTÉNELMI ADATOK II* 17 
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tusgyülés felhatalmazza  az igazgatótanácsot, hogy ha alkalom 
kínálkoznék kiváló minőségit és nagy kiterjedésű birtokok elő-
nyös, azaz: méltányos és jövedelmezőséget biztosító áron való 
megszerzésére, püspök nr ő nmlgával egyetértőleg érdemleges 
tárgyalásokba bocsátkozzék, eshetoleg a vásárt megejtse. 

22. Felszólalás történvén az igazgatótanácsosok választására 
vonatkozó 1882. évi Statusgyülés határozata tárgyában oly érte-
lemben, ha vájjon a gymnasiumi igazgatók és tanárok e határozat 
értelmében megválaszthatók-e igazgató tanácsosoknak vagy nem? 

Alapos megvitatás után határoztatik, hogy a Statusgyülés 
a választásra nézve fcntartja  az 1873-ban adott utasításban ki-
mondott általános szabadságát a választásnak és kimondja, hogy 
minden tagja a Statusgy ülésnek választható az igazgatótanácsba. 

23. Tárgyalás alá kerUl az érettségi vizsgák sérelmes Ugye 
és felolvastatik  az igazgató-tanácsnak e tárgyban szerkesztett 
felirata,  a mint következik: 
N a g y m é l t ó s á g ú va l lás - és k ö z o k t a t á s i m a g y a r 

kir. M i n i s t e r Ur! 
Az erdélyrészi róm kath. Statusnak az erd. katb. iskolákra 

8 azoknak a m. kormányhoz való viszonyára vonatkozólag igaz-
gató-tanácsunk által folyó  évi április 23 dikán 1234 sz. a. Nagy 
méltóságodhoz intézett tiszteletteljes telterjesztésére Nagyméltó-
ságodtól f.  évi május 2-án, 15,983 sz. a. leérkezett magas leiratot 
igazgató tanácsunk az erdélyi püspöki egyházmegye autonomicus 
jogai tekintetében felette  sérelmesnek és a fennforgó  ügyre nézve 
irányadó 1883-iki XXXdik t. cz. szellemével és határozott in-
tézkedéseivel egészben ellentétben állónak találván bár, mégis í. 
évi május 12-ről 571 sz. a. kelt tiszteletteljes feliratában  arra 
tekintettel, hogy az érettségi vizsgálatok megtartása már küszöbön 
volt, autonomicus jogaink sérelmének hangsúlyozása mellett 
alárendelte ugyan magát Nagyméltóságod fenn  tisztelt leiratában, 
körvonalozott módozatoknak, de fenntartotta  mindazonáltal a jogot 
arra, bogy adatszcrUleg kimutathassuk a minket e tárgyban meg-
illető jogot. 

Ennek következtében s mert erkölcsi kötelességünk száza-
dokon át élvezett autonomicus jogainkat megvédelmezni, bár-
honnan jőjön is a támadás, s azon meggyőződésben, bogy Nagy-
méltóságod, kellő felvilágosittatás  után nem tog habozni jogaink 
elismerésében, bátorkodunk a" fennforgó  kérdésben minket meg-
illegő jogokat a következŐkbQp tiszteletteljesen kimutatni* 
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Nagyméltóságod az érettségi vizsgálatokon való elnöklést, 
az Írásbeli tételek kijelölésének jogával együtt, a tankerületi 
kir. főigazgatónak  vindicalja, azon feltevésből  indulván ki, hogy 
az erdélyi kath. gymnasiumok és a tankerületi kir. főigazgatósá-
gok közötti viszonyra az 1883. évi XXX. t cz. 45. §-a tekin-
tendő irányadónak, annál is inkább, mert gymnasinmainknál az 
érettségi vizsgálatokon eddig is állítólag a kir. főigazgató  volta 
szabályszerű elnök. 

Nagyméltóságodnak ezen kiindulási alapja nem felelvén 
meg a tények valóságának, csak természetes, hogy az abból 
levont conclusio sem lehet helyes. 

Elvitázhatlan tény ugyanis az, hogy az 1883-iki XXX. t 
cz. 41. §-a, midőn meghatározza: „hogy az erdélyi részekben 
a kath. Status által fenntartott  és vezetett középiskolákra vo-
natkozólag mindazon jogok, melyeket eddig a kath. Status 
gyakorolt, érintetlenül hagyatnak", — kifejezetten  elismerte és 
megerősítette az erdélyrészi kath. Statusnak a középiskolák 
vezetésére vonatkozó jogait, nemcsak, de elismerte implicite elő-
ször is azt: bogy lényeges különbség létezik tényleg és jogilag 
az erdélyrészi kath. középtanodáknak egyfelől,  másfelől  pedig a 
királhágontuli magyarországi kath. középtanodáknak a kormány-
hoz való viszonya tekintetében és elismerte a fenebbi§.  másod-
szor azt is, hogy az erdélyrészi kath. középtanodák a kath. 
Status által vezettetnek, következőleg nincsenek Nagyméltóságod 
közvetlen vezetése alatt. Ezen kétrendbeli elismerése a magyar 
törvényhozásnak pedig annyira fontos,  hogy egyedül ezek alap-
ján is már kimutatható az, hogy Nagyméltóságodnak fenn  tisz-
telt leiratában elfoglalt  álláspontja ellenkezik az országos tör-
vény szellemével és határozott intézkedéseivel s épen ezért sé-
relmes is. 

Mert ha Nagyméltóságod felfogása  helyes volna, azaz ha 
az erd. kath. gymnasiumok és a tankerületi kir. főigazgatóságok 
közötti viszonyra csakugyan az 1883-diki XXX. t cz. 45. §-a 
volna irányadónak tekintendő, akkor csakugyan tartalom nélkül 
való volna az idézett 41. §., mert akkor nem foglalnának  el 
kivételes helyzetet az erdélyrészi kath. középtanodák s akkor 
a törvény által is kifejezetten  megerösitett autonomicus jogaink 
csakugyan egészen illusoriusok volnának. 

De hogy nem tartalom nélkül való az idézett §., hogy er-
délyrészi kath. középtanodáink valóban kivételes helyzetet fog-

IV 
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lalnak el a törvény inteníiója szerint is, bogy tcbát nem illuso 
riusok autonomicus jogaink, minden kétséget kizárólag kivilág-
lik azon körülményből is, bogy bárha a gymnasiumi és reális-
kolai oktatásról szóló, Nagyméltóságod által beterjesztett törvény-
javaslatban eredetileg nem volt csakugyan semmi szó az erdé-
lyi róm. kath. Status, mint autonom egyházmegye középiskolái-
ról, — bárha tehát nyilván való volt, hogy Nagyméltóságod, 
mint azon törvényjavaslat előterjesztője, az erdélyrészi róm. 
kath. egyházmegyét nem is czélozta az autonom egyházmegyék 
közé számitani s az erd. kath. Status középiskoláit is azon ha-
zai középiskolák sorába szándékozott állítani, melyekről az ere-
detileg beterjesztett törvényjavaslat azt mondta volt: hogy 
mindazon középiskolák, melyek a vallás- és közoktatásügyi Mi-
nistcír kezelése alatt levő alapból tartatnak fenn,  avagy álta-
lában, a melyek jelenleg a vallás- és közoktatásügyi minister 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt állanak, — maradnnk 
továbbra is a vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése 
alatt és a törvénynek az államilag fenntartott  középiskolákra 
vonatkozó határozatai reájok nézve is érvényesek, — mégis a 
törvénybe magába felvétetett  a többször idézett 41. §., határo 
aott elismeréseül autonom jogainknak kath. középtanodáink kivé-
teles helyzetének. 

Minthogy pedig az 1883 iki XXX. t. cz. 45. § a, melynek 
2-ik pontja a tankerületi főigazgató  kötelessége és joga gyanánt 
emliti: „hogy ő vezeti az érettségi vizsgálatokat és azokon elnö-
köl, — bevezető soraiban határozottan kiemeli, hogy ezen ha-
táskör a tankerületi főigazgatót  csakis a Nagyméltóságod ren-
delkezése és közvetlen vezetése alatt álló, valamint a törvény-
hatóságok és községek, továbbá a társulatok és egyesek által 
fenntartott  középiskolákban illeti meg, de nincs meg ezen ha-
tásköre olyan középiskolákban, melyek magának a törvénynek 
határozott kijelentése és elismerése szerint a katb. Status által 
közvetlenül vezettetnek, nem szenvedhet semmi kétséget, hogy 
azon módozatok, melyek Nagyméltóságodnak í. évi május 2-án 
15983 sz. alatt kelt magas leiratában is fentartattak,  a fennálló 
törvények s az ebben is elismert autonomicus jogainkkal ellen-
keznek. 

Bárha tehát a tiszteletteljesen előre bocsátottak is már 
elegendően meggyőzhették álláspontunk jogosságáról, az ügy 
fontossága  és nagy jelentősége elodázbatlan kötelességet szab 
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előnkbe még azon irányban is, hogy kimutassuk, hogy autono-
micus jogainkkal nem csak birtunk évszázadok óta, hanem azokat 
tényleg gyakoroltuk is. 

Világosan kitűnik ugyanis az alább következőkből, hogy: 
a) az erd. róm. kath. egyházmegye hazai törvényeink, 

kir. rescriptumok és eskü által biztosított autonómiával bir s 
századokon át annak háborítatlan birtokában volt és gyakorlatá-
ban van jelenleg is; hogy 

b) az erd. róm. katb. Status középiskolái nem a vallás-
és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt levő alapból tartatnak 
fenn;  végül, hogy 

c) az erd. róm. kath. Status középiskolái soha sem állot-
tak s jelenleg sem állanak a kormány illetve a vallás- és köz-
oktatásügyi minister rendelkezése és közvetlen vezetése alatt. 
És pedig 

ad a) az erdélyi belvét és ágostai hitvallású egyházak, 
nemkülönbeu az unitáriusok autonomicus jogait az Approbatae 
et Compilatac Constitutiones, Erdély köztörvényei biztosítják. 
Ugyanezen köztörvények biztosították és biztosítják az önkor-
mányzati jogot az erdélyi róm. kath. egyháznak is, mivel a róm. 
kath. vallást mindenütt a négy recepta religióhoz számítják, 
ugyanazon függetlenséget,  jogokat és kiváltságokat adnak a 
róm. kath. vallásnak is, mint a más három bevett vallásnak. 

Elégséges arra nézve hivatkozni az Approbata I. rész, I. 
czim, III. és IX. szakaszaira, habár a törvénykönyv egyéb szá-
mos helyei is hasonlót bizonyítanak. Valamint a protestáns atya-
pak Erdély sarkalatos törvényei által biztosított önkormányzati 
jogok alapján egyházi, iskolai és alapitványi ügyeket függetle-
nül kezeltek, ugyanazon törvényes jogoknál fogva  az erdélyi 
róm. katholikusok is egyházi, iskolai és alapitványi ügyeiket 
századokon át, köteles tiszteletben tartván az uralkodók legfőbb 
felügyeleti  jogát, AZ önkormányzati jog íolytonos gyakorlásá-
ról tanúbizonyságot tesznek az erdélyi róm. kath. Status 
által 1717. 1732, 1791-ben hozott határozatok. 

Az erdélyi bevett négy vallás jogait s igy a róm. kath. 
Status autonómiáját is megerősíti Lipót 1691. dcczember 4-iki 
hitlevele, melynek első pontja igy szól: „in causa receptarum 
ibidem religionum, templorum, scholarum, parochiarura . . . 
quam ibi nunc extant, nihil alterabitur, .contradictionibus qui-
buscomque sive sacri, sive profani  ordinis nihil unquam in 
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contraríom velentibas." A harmadik pontban pedig az áll: Ap-
probatas et compilatas patriae illias leges, constitutiones . . in 
vigore inviolabili permansaras declaramas." 

1775-ben, az erdélyi főkormányszék  mellett, tekintettel a 
rém. kath. Status törvényes autonómiájára, a*róm. kath. vallási, 
egyházi, iskolai és alapítványi tlgyek kezelésére és intézésére 
„Catholica Commissio4 elnevezés alatt egy testület szervezteteti 

A „Catholica Commissio" azonban a következő években 
felsőbb  befolyás  által, a törvényes autonómiával meg nem egyez-
tethető változáson menvén át, maguk az erdélyi karok és ren-
dek, az 1791-ben tartott országgyűlésből, 146 sz. a. a követ-
kező törvényjavaslatot terjesztették ő Felsége elé: „Quemad-
modum directionem in religionis apud Helveticae et Augustanae 
Confessionis  Evangelicos, prout et Unitarios tenore Approb. 
Const. Part. I. Tit. I. art. III. usuque contiguo et legali pei 
Status earundem religionum, seu illarum Consistoria gerere so 
lent; ita a parte RCatholicorum etiam négotia Ecclesiarum scholarum 
itom ac piarum fundationum  annuente sua Maiestate SSma ipsissi-
mis Statibus RCatholicis eorrumque Episcopo dirigenda concredan-
tur sublatis vigore praesentis articuli Commissionibus cum influxu 
et sub directione Gubernii Regii hactenus celebratis.u Ezen 
előterjesztésre a legfelsőbb  elhatározás a következő intézkedés-
ben fejeztetett  ki: „Admissum, ut Catholici etiam negotia sua 
scholastica, fundationalia  et ecclesiastica, postquam scilicet illa 
una cum ratione manipulationis clarius determinata nostraque 
regiae resolutioni substrata fuerint  (exceptis illis, quae directe 
Episcopo reservata sunt) adinstar Consistoriorum reliquarum re-
ligionum sub suprema inspectionc nostra regia, solitisque circa 
illa Majestatis juribus, seorsim pertractent, coníicienda vero de-
super protocolla authentica, tam Catholici, quam etiam reliqua-
rum receptarum religionum consistoria Majestati nostrae medio-
Gubernii nostri regii de mense in mensem substernant.tf 

Az erdélyi róm. kath. Status törvényes önkormányzati 
jogát elismérő és újból megerősítő eme legfelsőbb  elhatározás 
következtében a „Catholica Commissio0 tekintettel a törvényes 
autonómiára, a főkormányszék  mellett kath. férfiakból  szervez-
tetett és a kath. egyházi, iskolai és alapítványi ügyeket a püs-
pökkel együtt önállólag kezelte zavartalanul egészen 1884-ig. 
Törvényesen ki volt zárva minden befolyás,  melyet más vallás-
felekezetű  egyének a róm, kath. egyházi iskolai és alapítványi 
Ügyek elintézésére netán gyakorolni kívántak volna. 
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Az 1848/9-diki események a „Catholica Commissio" békés 
működését is megzavarták s az absolut kormány alatt autonó-
miánk némi csorbát szenvedett ugyan, de az erdélyi püspökök 
a kath. Status egybázi, iskolai és alapitványi ügyeinek intézésére 
való béfolyást  akkor is hathatósan és kielégítő eredménynyel 
vindikálták. 

Az absolut kormány tehát — önkormányzati jogaink tör-
vényességéről felvilágosittatván  és meggyőződvén azokat illő 
tiszteletben tartotta, épen ezért érthetetlen előttünk az, .hogy a 
magyar alkotmányos kormány czélozzon minket elütni azon jo-
gainktól, melyek alkotmányos törvényeken alapulnak! 

Az erdélyi kir. főkormányszék  1861-ben viszszaállittatván, a 
kath. bizottság is szerveztetett s teendőit folytatta  még a kir. 
főkormányszék  feloszlatása  után is. 

Az alkotmányos aera reggelén, 1866 évi január 10-én az 
erdélyi kath. Status egyetemes gyűlést tartván, feliratot  intézett 
0 cs. és apostoli királyi Felségéhez, kérvén hogy az erd. kath. 
egyháznak törvényeken és régi gyakorlaton alapuló teljes au-
tonómiája visszaállittassék. E felterjesztésre,  1867 évi Szeptember 
12-én 895 eln. sz. a vallás- és közoktatásügyi ministeri leirat 
szerint: ö cs. és ap. királyi Felsége 1867 évi augusztus hó 19 
én kelt legfelsőbb  elhatározásával legkegyelmesebben megengedni 
méltóztatott, hogy a Catholica Commissio hatásköréhez tartozott 
ügyek az erdélyi róm. kath. Statusnak 1866 évi január 10-én 
Kolozsvártt tartott gyűlésén felvett  jegyzőkönyvben körülirt sze-
kezetü gyűlésnek, s az annak kebeléből választandó bizottságnak 
befolyásával  kezeltessenek és intéztessenek. E legfelsőbb  elha-
tárolás következtében a kath Statusgyülés 1868-ban és folyta-
tólagosan 1873-ban megtartatván, ez utóbbi évben saját kebeléből 
az Igazgató-Tanácsot megválasztotta és utasítással ellátta, mit a 
vallás- és közoktatásügyi m kir. minisztérium 1873 évi junius 
16-ról 1008 eln. sz. a. jóváhagyni méltó/latolt. Azóta az erdé-
lyi kath. Status több izben gyűlt össze és hozott üdvös határo-
zatokat; az igazgató-tanács pedig a hatáskörébe utasított ügye-
ket, jelesen az erdélyi kath. alapok kezelését, a kath. középis-
kolák feletti  rendelkezést és közvetlen kezelést végzi. 

A mondottakból főbb  vonásokban kitűnik az erd. r. kath. 
egyházmegye önkormányzatának eredete, fejlődése  és jelenlegi 
állása s ezen önkormányzati jog törvényessége és folytonos 
gyakorlása. 
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Az erdélyi kath. Statust az autonómiától az unió sem 
foszthatta  s nem is fosztotta  meg; mert a Lipót-féle  hitlevelet 
és az azzal együtt Erdélynek valamenynyi alaptörvényeit nem-
csak Ferencz és Ferdinánd Ö Felségeik 1792-ben és 1837-ben 
kiadott ünnepélyes felavatási  okmányokban, hivatkozva a királyi 
szó szentségére, megerősítették; hanem Ö cs. és ap. Királyi Fel 
sége L Ferencz József  dicsőén uralkodó fejedelmünk  is esküvel 
biztosította jogainkat. Az 1790—91-ki második törvényezikk a 
a királyi legfelsőbb  megerősítést igy fejezi  ki: „promittenteset 
assecurantes eosdam status et ordines verbo Nostro regio et 
principali, fideque  apud Nos et augustam domum Nostram nun-
quam violabili, quod Nos juxta praeinsertum sacrum Diploma 
Leopoldinum legesque abinde diaetaliter latas, vei in futurum 
ferendas,  universos et singulos magni principatus Transsylvaniae 
trium nationum et quatuor receptarum religionum status et or-
dines in suis legibus, juribus, libertatibus et approbatis consver-
tudinibus sancte illibate Conservabimus Conservarique curabi-
mus." — AZ1867 évi koronázási eskü szavai igy hangzanak 

„Esküszünk . . hogy az Isten egyházait, Magyarország 
és társországai törvényhatóságait, egyházi és világi mindenrendü 
lakosait jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, szabadal-
maikban, tőrvényeikben, régi jó és helybenhagyott szokásaik-
ban megtartandjuk. 

Az erdélyi r. k. Status autonómiáját az unió részletes sza-
bályairól szóló 1868 évi 43. t. cz. 14. §-e is elismeri és meg-
erősíti mondván: 

Erdély mindazon törvényei, melyek az erdélyi területen és a 
korábban úgynevezett magyarországi részekben a bevett vallás-
felekezetek,  egyházak és egyházi hatóságok vallásgyakorlati és 
önkormányzati szabadságát, jogegyenlőségét, egymás közötti 
viszonyait s illetőleg hatáskörét biztosítják, nemcsak sértetlenül 
fentartatnak:  hanem egyszersmind a görög és örmény katholikus 
és a keleti görög szertartású egyházakra is kiterjesztetnek. 

Valóban nem titkolhatjuk el afeletti  meglepetésünket, hogy 
az előre bocsátottakat tudva és ismerve, Nagyméltóságod az al-
kotmányos magyar birodalomban, az alkotmányos magyar tör-
vények uralma alatt a legújabb 1883-iki XXX. t. cz. határozott 
elismerése daczára, az erd. róm. kath. egyházmegye törvényes 
önkormányzati jogát csak kérdésbe is teheti ; még inkább meg-
lep az, hogy Nagyméltóságod ugyanakkor, midőn protestáns 
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atyánkfiai  Önkormányzati jogát hangosan elismeri, az erd. rdm 
kath. egyházmegye autonómiáját tagadásba kívánja venni. 

Igen, Nagy méltóságod egyenesen tagadásba veszi autonó-
miánkat, midőn az erd. kath középiskolákra az 1883. XXX. t. 
ez. 45. §"át kivánja alkalmaztatni; mert ezen felfogás  megezá. 
folhatlan  bizonyítéka annak, hogy Nagyméltóságod az erd. kath. 
középiskolák egyfelől  és a királyhágón tul való magyarországi 
kath. középiskolák helyzete és a kormányhoz való viszonya kö-
zött másfelöl,  — bárha óhajtandó és igazságos volna, hogy ez 
utóbbiak jogköre is ki terjesztessék s ezek is az általuk eddig 
tényleg nem gyakorolt jogok élvezetére bocsáttassanak — kü-
lönbséget tenni nem akar! 

Pedig önkormányzati jogaink törvények, kir. hitlevelek és 
eskü által oly kétségtelenül vaunak biztosítva, hogy ha azoknak 
folytonos  gyakorlatiban nem lettünk volna is, jelenleg minden 
törvényes további intézkedés nélkül megkezdhetnők minden 
perezben ebbeli jogaink gyakorlását! 

ad b) Az 1883 évi XXX. t. ez. 41. §-a kifejezetten  elismeri, 
de a fennebb  előadottakból is következik, bogy az erdélyi róm. 
katb. Status középiskoláinak fenntartására  szolgáló tanulmányi-
alap nem állott és jelenleg sem áll a kormány, illetőleg Nagy-
méltóságod kezelése alatt. 

Ezen állítás megdönthetetlen igazságát bizonyítja az erdélyi 
róm. kath. tanulmányi-alap tetemesebb törzsvagyonának eredete, 
az alapnak a múltban történt és ? jelenben történő hasznosítása, 
nemkülönben kezelése. 

Tanulmányi alapunk legtetemesebb törzsvagyonát a kolozs-
monostori uradalom képezi. Ezen uradalmat 1059 körül I. Béla 
adományozta a Szent Benedekrendieknek. Más királyaink ez 
alapítványt idők folytán  tetemesen gyarapították, de a 16-ik 
század sajnos mozgalmaiban Izabella és Zápolya János Zsigmond 
kormánya alatt az uradalom secularizáltatott. Később Báthori 
István Erdély fejedelme  és Lengyelország királya, a kolozsmo-
nostori uradalmat több mellékjavakkal együtt akkori tulajdono-
saiktól saját pénzén megvásárolta és 1581 évi május 12-én kelt 
adomány-levelénél fogva  a kolozsvári róm. kath. főiskolának 
adományozta. 

Minthogy a főiskola  vezet ői a Jezsuiták voltak, az alapitvány 
övedelmét is ők élvezték; azonban az adomány-levél tartalma 
és intentiója bárkit is meggyőzhet arról, hogy ezen alapitvány 
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az erdélyi rém. kath. ifjúság  oktatásának biztosítására lett szánva 
kizárólagosan, s csak esetleges dolog az, bogy az uradalom 
jövedelmét a Jezsuiták is mint tanárok élvezték. 

Nebány év letelte után, a raegujult vallási zavargások 
idejében, a Jezsuiták az országból kiutasittatván, az erdélyi 
protestáns fejedelmek  alatt, a kolozsmonostori uradalom a fcatho-
likusoktól minden kárpótlás nélkül a Fiscus részére lefoglalhatott 
s egyes részei inscriptionaliter elzálogosittattak. Midőn a 17-dik 
század vége felé  Erdély a dicsőén uralkodó austriai ház fenba-
tósága alá került és a Lipót-féle  bitlevél kihirdettetett, a katho-
likusok és a protestánsok között némely templomok és javak 
végett felmerült  sérelmek tárgyalása következtében a Rendek 
között létre jött kölcsönős megállapodás folytán  I. Lipót 1693 
évi ápril 9-én kelt legfelsőbb  elhatározásával az erdélyi Karok-
és Rendeknek megengedte: „quod quindecirn florenorum  milli-
bus pagum Monostor a moderno possessore redimere et catho-
licis jure perennali in usus ecclesiarum et scholaram cath. appli-
candum tradere possint." A mi meg is történt s a katbolikusok 
az uradalmat a Báthory-féle  adomány-levél értelmében a Jezsuiták 
használatába bocsátották. 

III. Károly 1732 évi oktober 15-én kelt legfelsőbb  elha-
tározásával megengedte, hogy a Jezsuiták a kincstár minden 
megterbcltetése sjmiuden remélhető kárpótlás nélkül saját pénzü-
kön a kolozsmonostori uradalom többi részeit is, melyek még 
idegen kézen vannak, kiválthassák. A váltságösszeg előállítására 
a katholikusok tetemes áldozatokat hoztak, igy például Báró 
Apor egymaga 30,000 forinttal  járult a megváltási művelethez. 
Az ekkép ismételten megvásárolt kolozsmonostori uradalom, 
mint az ifjúság  nevelésére szolgáló kizárólag kath. tulajdon 
birtok, az 1744 évi 8-ik t. cz. által a korona javak (pura fiscalitas) 
sorából örök időkre kitöröltetett. Az erdélyi katholikusok az 
egész kolozsmonostori uradalmat ekkép megszerezvén, mi volt 
természetesebb, mint hogy az erdélyi kath. Status a dominiumot, 
mint kizárólagos saját tulajdonát, a Jezsuita rendeknek 1773-ban 
törtéut feloszlatása  után, legfelsőbb  jóváhagyással az erdélyi 
róm. kath. tanulmányi-alap törzsvagyonává tette. 

Tanulmányi-alapunk kisebb törzsvagyonát képezi azon 
116,618 forint,  melyet a Jezsuita vagyonból Mária Terézia okta-
tási czélokra kiadatni rendelt. Az alap gyarapodott megtakarí-
tások által és egyes jótevők adományaival, kik között Kovács 
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Miklós néhai erdélyi pllspök 37,654 frt  80 kr, adománynyal 
tündöklik. 

A tanulmányi alapot, mint egyéb erdélyi kath. alapokat, 
az apostoli Királyi Ö Felsége legfőbb  felügyelete  alatt a „Catho-
lica' Commissio" kezelte. Névszerint a kolozsmonostori uradalmat 
hosszú időkön át, mint az erdélyi ka<b. Status idöszerinti fejei, 
az erdélyi püspökök kezelték és szolgáltatták be a jövedelmet 
a tanulmányi alapba. 1849-ben törvényellenesen az uradalom a 
püspöki kezelés alól kivonatott ugyan és kincstári kezelés alá 
került, mi a tanulmányi-alap jövedelmének kipótolhatlan csök-
kenésével járt ; de a magyar alkotmány helyreállításának kez* 
detén az uradalom is a kath. bizottság később az erdélyi egyház* 
megyei Igazgató-tanács kezelése alá került, s ezen autonomicns 
testület kezelése alatt van ma is. 

A tanulmányi alap pénztőkéje az erdélyi kir. kincstárnál 
és magánosoknál volt elhelyezve. Úgy a pénztőkék, mint a 
kolozsmonostori alapítványi uradalom után befolyó  jövedelmek 
a kincstárnál levő alapítványi pénztárba szolgáltattak be. A 
kincstár lévén tehát a tanulmányi-alapnak pénztárnoka, a püspök 
és a Catholica Commissio a jövedelmeket nyilván tartották, a 
kath. bizottság a püspök előterjesztésére a tanárok fizetését  és 
az iskolák szükségeire megkívántató összegeket az alapítványi 
pénztárnál utalványozta. Igy történik ez ma is. 

A bevételek és kiadások az alapítványi főpénztárnál  s 
vidéken az adóhivatalok közvetítésével történvén, mi természe-
tesebb, mint hogy a kincstár, mint az alap pénztárnoka, készíti 
el az ő tisztviselői által a bevételekről és kiadásokról szóló 
kimutatásokat, melyek az előirányzat és a számadás összeálli 
tásához szükségesek, AZ erdélyi róm. kath. tanulmányi alap 
költségvetését a ministeri számvevőség állitja össze az erdélyi 
egyházmegyei autonom testületnek, az Igazgató-Tanácsnak ja-
vaslatai és utasításai alapján, úgyszintén a számodásokat is. 
Úgy a költségvetést, miut a számodásokat hozzánk netáni észre-
vételeink és hozzájárulásunk megtétele végett mindig leküldeni 
tartozik. 

Nemcsak a kolozsmonostori uradalmat, hanem a tanulmá-
nyi alapnak az alapítványi főpénztárnál  őrzött pénztökéit is az 
erdélyi kath. Status állandó képviselői kezelik. Az alap ezen 
résznél időnként eszközölt pénzműveleteket az alapítványi fő-
pénztár és a miniszteri számvevőség, az egyhámegyei Igazgató-
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Tanács utasítására, ügy bajija végre, mint az utasitás szól. Az 
alap megtakaríthatott jövedelmeit tőkésítés végett az Igazgató-
Tanács helyezi el. 

Az alap peres ügyeinek intézésére külön jogügyi tanácsost 
tartunk. A mi legdöntőbb, az alap költségvetésében csak azon 
szükségletek találhatnak fedezetet,  melyeket a püspök és Igaz-
gató Tanács ilyenekül javaslatba hoz vagy elismer. És épen ily 
nagyfontosságú  az is, hogy a vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium, tekintettel az erdélyi egyházmegye önkormányzati jogaira, 
az erdélyi kath. alapokból utalványozásokat még a megállapí-
tott költségvetés keretén belől sem tehet s igy az erdélyi róm. 
katb. tanulmányi alapból sem. 

Nyilvánvaló tehát, bogy az erdélyi kath. középiskolák az 
erd. róm. kath. Status által oly alapból tartatnak fenn,  mely 
nem Nagyméltóságod, hanem egyenesen és közvetlenül az erd. 
róm. kath. Status, illetőleg ennek kiküldöttje, az Igazgató-Tanács 
által kezeltetik; - nyilvánvaló, hogy nem lehet — ép ezen 
önkormányzati jogainkra tekintettel a mi erdélyi kath. közép-
iskoláinkat egyenlő vagy csak hasontermészetüeknek is tekinteni 
a királyhágón tuli, magyarországi, az ottani tanulmányi alapból 
fentartott,  kath. középiskolákkal. 

ad  c) AZ erdélyi kath. Status önkormányzati jogaiból, kath. 
középiskoláink fen  tartására szolgáló alapunknak fennebb  kifejtett 
eredete, hasznosítása és kezeléséből önként következik végül az, 
a mi a legfőbb:  bogy t. i. az erdélyi róm. kath. gymnasiumok 
soha sem állottak a kormány s jelenleg sem állanak a Nagy-
méltóságod rendelkezése és közvetlen vezetése alatt. Ezen állí-
tás megdöntheflen  igazságát folytonos  és megczáfolhatlan  tények 
igazolják. 

Tény ugyanis, — a feloszlatott  kir. főkormányszék  kebe-
lében működött, de önálló kath. commissio levéltára szakadat-
lan lánczolatba 1 tanúskodik arról, hogy kath. középiskoláink 
bel- és külügyeit a Catholica Commissio, a kir. kormányszék 
feloszlatása  után, az ideiglenes katholikus bizottság, az Igazgató-
Tanácsnak megválasztása után ez utóbbi intézte az erdélyi püs 
pökkel, mint az erdélyi kath. Status fejével  egyetértve a tan-
tervet megállapította, előírta, módosította, a tankönyveket meg-
határozta stb., a mint azt a körülmények megkívánták s az is 
kólák haladása szükségessé tette; a tauárok fizetését  szabályoz-
ta, megállapította s az intézetek szükségeinek fedezéséről  gon-
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doskodott ; a középiskolai igazgatók jelentései, javaslatai hozzá 
intéztettek és általa láttattak el, s a mit legelöl kellett volna 
említenünk, mert legpraegnansabban fejezik  ki az önálló rendel-
kezési és közvetlen vezetési jogot, — a középiskolai tanárok 
általa neveztettek ki s fizetésök  általa utalványoztatok. 

S ha a legújabb időket tekintjük is, e tekintetekben az 
erdélyi kath. Status jogai és jogainak tényleges gyakorlata ko-
rántsem szenvedtek megszorítást Ö császári és apostoli kir. Fel-
ségének 1867 augusztus hó 19-én kelt legfelsőbb  elhatározása 
nyomán, sőt ujabb és további megerősítést nyertek, mert ujab-
ban elismertetett ez alkalommal, hogy az erdélyi róm. kath. 
Statusnak 1866 évi január 10 én Kolozsvártt tartott gyltlésén 
felvett  jegyzőkönyvben körülírt szerkezetű gyűlést s az annak 
kebeléből választandó bizottságot megilleti azon egész hatáskör, 
mely addig a catholica commissio s folytatólag  a kath. bizott-
ság hatáskörét képezte; és midőn a Statusgyülés 1873-ban sat 
ját kebeléből megválasztotta az Igazgató Tanácsot s azt azon 
utasítással látta el, a melyet Nagyméltóságod 1873 junius 16 ról 
1008 eln. sz. a. jóváhagyni méltóztatott, ezen utasitás minden 
egyes meghatározása s az Igazgató Tanácsnak már egy évtizede-
meghaladólag ezen utasításon nyugvó minden egyes ténykedése 
a leghatározottabb bizonyítéka annak, hogy az erdétyi kath. 
középiskolák jelenleg is az erdélyi róm. kath. Status, illetve a 
kath. Igazgató-Tanács kizárólagos, egyenes rendelkezése és köz-
vetlen vezetése alatt állanak, — ezekre vonatkozólag a kormány, 
illetve Nagyméltóságod semmi irányban sem rendelkezett, ezeket 
közvetlenül nem s csakis közvetve, s csak annyiban ügyelte fel, 
a mennyiben az állam legfőbb  felügyeleti  jogát a szintén önkor-
mányzati joggal biró protestáns középiskoláknál is gyakorolni 
hivatva van, 

Az előrebocsátottak után valóban nem vagyunk képesek 
felfogni,  hogy minő alapon állíthatja Nagyméltóságod, hogy a mi 
erdélyi kath. középiskoláink a kormány, illetve Nagyméltóságod 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt állanának, akkor, midőn 
mi kimutattuk és Nagyméltóságod által sem vonatik kétségbe, 
bogy kath. középiskoláinkat mi rangunk tartjuk fenn  s az állam 
részéről ezek tekintetében még csak segélyezésben sem részesü-
lünk, — hogy kath. középiskoláinkhoz a tanerőket egészen füg-
getlenül a kormánytól mi alkalmazzuk, mi mozdítjuk el vagy 
nyugdíjazzuk; hogy kath. középiskoláink minden bel- és kttl-
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Ügyeit szintén függetlenül  mi intézzük s mindezekhez a koi-
mánynak jóváhagyását vagy megerősítését sem tartozunk kikér-
ni. Ezen ténykedésnek, ugy vagyunk meggyőződve, kimerítik a 
rendelkezés és közvetlen vezetés fogalmát  úgy, hogy a legfőbb 
felügyeleti  jogon kívül, csakugyan nem marad fenn  semmi a m. 
kormány, illetve Nagyméltóságod számára. 

S ez utóbbi körülményt hangsúlyozni annál is inkább 
szükségesnek tartjuk, minthogy Nagyméltóságod fenn  tisztelt le-
iratában azt méltóztatik kiemelni, hogy az erdélyi kath. isko-
lák eddig a kormány, illetve a tankerületi főigazgató  vezetése 
alatt is állottak. 

Ámde ezen „is" szócskával egy — a fennebbiek  szerint — 
történelmi valósággal meg nem egyező, sőt merőben ellenkező 
állapot jeleztetik, mert mint fenn  részletesen kimutattuk, — er-
délyi kath középiskoláinkra vonatkozólag a cath. Commissiot 
megilletett hatáskör, mely reánk szállott át maga egészében, 
teljesen kimerítvén a „rendelkezésit és a „közvetlen vezetésit 
a kir főigazgatónak  „isa rendelkezésére és közvetlen vezetésére 
semmi sem maradhatott fenn. 

De végül az érettségi vizsgálatok megtartásának eddigi 
módozataiból, melyekre Nagyméltóságod, ugy látszik, szintén 
súlyt fektet,  sem vezettethetik le önkormányzati jogainknak bár-
mily irányban vagy bármily részben való szűkebb értelmezése. 

Utalunk ugyanis egész tisztelettel arra, bogy midőn az 
erd. kir főkormányszék  1861-ben előbbi hatáskörébe ismét Visz-
szahclyeztetett, a működését szintén újból megkezdett Catb. 
Commissio a kath. Status egyházi, iskolai és alapitványi ügyei-
nek intézésében ép ugy mint az érettségi vizsgálatoknál is, 
egészen önállóan intézkedett. 

Bizonyítja ezen állításunkat többek közt azon körülmény 
hogy érettségi vizsgálati elnökül 

a) a gyulafehérvári  gymnasiumhoz az erdélyi püspökségnek 
ajánlatára 1864 május 9-én 15,656 sz. a a kath. Commissio által 
jelenlegi erdélyi püspökünk Ö nagyméltósága, — b) ugyancsak 
az emiitett gymnasiumhoz, ugyancsak az erdélyi pUspök aján-
latára 1866 május 24-én 12,553 sz. a. hasonlólag a kath. Com-
missio által Bodnár Lajos kanonok, — c) a székelyudvarbelyi 
gymnasiumhoz ugyancsak az erdélyi püspök ajánlatára 1866 
április 21,9912 sz. a Csató József,  udvarhelykerületi főesperes, 
ugyancsak a katb. Commissio által neveztetett ki. Midőn pedig 
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1869-ben a kir. főkormányszék  feloszlásával  a katb. Commissio 
batásköre az ideiglenes katholicus bizottságra ruháztatott át, ezen 
bizottság nevezte ki többek között 84. 1869 sz. a. Bodnár Lajos 
Főesperest a gyulafehérvári  gymnasiumnál megtartandó érettségi 
vizsgálat elnökéül az erdélyi püspök ajánlatára; — ugyanezen 
bizottság kérte fel  357. 1870 sz. a. Páll Sándor kir. tankerüle-
ti főigazgató  urat, mint azon bizottág tagját, az erdélyi kat. kö-
zépiskolában megtartandó érettségi vizsgálatok elnökéül, ki 1870 
májns 20-iki átiratban a bizottságot felkéri,  hogy az határozza 
meg a vizsgák napját és jelölje ki az Írásbeli feladványokat, 
nemcsak, de nevezett 811. 1870 sz. a. a megtartott vizsgák ered-
ményéről a bizottságnak, melynek kiküldöttje volt körülményes és 
részletes jelentést is tesz, mely jelelentés, minthogy jelentést tevő 
magát mint kir. tankerületi főigazgató  irta alá, azon megjegyzés-
sel vétetett tudomásul, hogy jelentést tevő nem mint tankerü-
leti főigazgató,  hanem mint az erd. kath. bizottmány felkért 
biztosa elnökölt az érettségi vizsgálatok alkalmával. Ugyancsak 
az emiitett kath. bizottmány által kéretett fel  Páll Sándor atyánk-
fia  491. 1871. 261. 1872. 247. 392 és 426. 1873 sz. a. hason-
lólag mindannyiszor, mint az emiitett kath. bizottmány tagja 
és 625. 1873 és 750. 1874 sz. a. ily minöségbeu teszi meg 
eljárásáról szóló jelentését a kath. bizottmánynak, mint kikül-
dőjének. 

Egész sorozata irattárunknak tanúskodik arról, bogy az 
Írásbeli feladványok  az Igazgó-tanács által mindannyiszor átté-
tettek ugyan Páll Sándor atyánkfiához,  de mindannyiszor hozzá, 
mint az Igazgató-Tanács helyettes elnökéhez s mindig annak 
kiemelésével, bogy a feladványokat  az Igazgató-Tanács előadó-
jával egyetértőleg jelölje ki, mi mindanyiszor igy is történt s az 
Igazgató-Tanács közvetlenül ientézkedett, mint ezt megdönthet-
lenül igazolják többek között az Igazgató-Tanácsnak 322. 1875 
423., 428., 489. 1875, — 207., 304, 1876, 381. 1877, - 421. 
449., 468., 481 és 517. 1883 sz. a. intézkedései. 

A tények szakadatlan lánczolata igazolja tehát, hogy még 
az érettségi vizsgálatokra vonatkozólag is önállólag rendelkezett, 
gyakorolta a közvetlen vezetési jogot a kath. commissio, később 
az ideiglenes kath. bizottmány és az Igazgató-Tanács, — hanem 
ha talán mi, mint a jelenlegi incidens mutatja, csak abban nem 
hibáztunk, hogy nem vonakodtunk soha a magas kormány fő 
felügyeleti  jogát elismerni j hogy előzékenységünk oly nagy volt, 
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hogy az állam főfelügyeleti  joga tényleges gyakorlásával felru-
házott kormányi megbízottat mi magunk értesítettük iskoláink 
ügyeiről, azok megtekintését készséggel szemléltük, az érettségi 
vizsgák és más alkalmakkor a kormány megbízottját, mint egy-
szersmind Igazgató-Tanácsunk tagját, megtiszteltük az elnöki tune-
tiók átruházásával; ezen loyalis előzékenységünk oka talán annak, 
bogy Nagy méltóságod most már erdélyi kath. középiskoláinkat 
a történelmi tényekkel és önkormányzati jogainkkal merő ellen-
tétben — a magas kormány, illetve a Nagyméltóságod rendel-
kezése és közvetlen vezetése alatt állóknak akarja tekinteni. 
Ámde nem érvényesülhet Nagyméltóságod ezen czélzata jogál-
lamban, ott, hol az alkotraányiiag biztosított jogok s Királyunk 
Ö Felségének szava tiszteletben tartatni szokott; mert önkor-
mányzati jogunk történelmi egész fejlődésének,  a volt cath. 
commissio, ideiglenes kath. bizottság és Igazgató-Tanács hatás-
körének behatóbb figyelembe  vétele s azon körülménynek meg-
fontolása,  hogy Ő Császári és apostoli kir. Felségének 1867 
angusztus 19-én kelt legfelsőbb  elhatározásával is arról biztosít-
tattunk, bogy élvezetébe lépünk az egész hatáskörnek, mely a 
kath. Comniissiot megillette, bizonyára meggyőzendik Nagymél-
tóságodat arról, hogy az erdélyi kath. Status által fentartott  erd. 
kath. középiskolák nem állanak a m. kormány, illetve Nagyméltósá 
god rendelkezése és közvetlen vezetése alatt, következőleg nem 
vonhatók azok az 1883 XXX. t. cz. 45. §-nak meghatározá-
sa alá. 

Teljes bizalommal fordultunk  ennek alapján Nagyméltósá-
godhoz azon kéréssel: kegyeskedjék azon elhatározásától, mely-
lyel az 1883 évi XXX. t. cz. 41. §-ának értelmét és szellemét 
megváltoztatva, erdélyi kath. középiskoláinkat az idézett törvény 
23. és 24. § ának a felekezeti  iskolákra vonatkozó szabványai 
alól kivenni s katb. középiskoláinkat is az idézett törvény 
45. §. bevezető szakaszában érintett iskolák közé sorozni akarja, 
elállani; esetleg pedig, ha uem sikerült volna nekünk kérésünk 
jogosságáról Nagyméltóságodat meggyőzni, ezen kérésünk tár-
gyában, az 1883 évi XXX. t. cz. 41. §-nak értelmezését ille-
tőleg a törvénynek kötelező erejű magyarázatára egyedül hiva-
tott magyar törvényhozásnak elhatározását mielőbb kieszközölni. 

Kelt Károlyfchérvártt  az erdélyi róm. kath. Statusnak 1884-ik 
évi szeptember hó 23-ik napján tartott gyűlésében. 

A Statusgyülés az ez ügyre nézve előterjesztett különbö-
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ző indítványok részletes megvitatása ntán á kővetkező határo-
zatokban állapodik meg : 

a) a felolvasott  feliratnak  szövegét a czimzésen és zársza-
vain kivUl módosítás nélkül elfogadja  és magáévá teszi; 

b) a megállapított szöveggel a felirat  terjesztessék a val-
lás- és közoktatásügyi minister ur ő nmltga eleibe oly zárszó-
val, a mely kéri, hogy ha a felirat  érvelése nem birná őt ed-
dig elfoglalt  álláspontja elhagyására, terjessze az ügyet a mi-
nisztertanács elejébe eldönté* végett; egyúttal intéztessék ugyan 
e felirat  melléklésével egy rövidebb kérés a miniszterelnök ur 
ő nmlgához, mint a minisztertanács elnökéhez, a melyen figyel-
me e sérelmes ügyre felhivatván,  az ügy kedvező ellátása ké-
relmeztessék; 

c) hogy a két beadvány ne egyszerű felküldés  utján, hanem 
egy egyházi és világi tagokból püspök ur ö nmltga vezetése 
alatt a főrendi  ház tagjaiból és az országos képviselőkből ala-
kított küldöttség adja át a két miniszter urnák és szóval is 
támogassa a beadványokat; 

d) arra az esetre, ha a beadványnak nem találna kívánt 
sikere lenni, fclhatalmaztatik  az igazgató-tanács, hogy ugyan 
e kérést mint a Statusgyülés beadványát terjessze a törvényhozó 
testület mindkét háza elé; 

e) püspök ür ő nmga felkéretik,  hogy az emlékiratnak 
egy példányát a maga s.iját kisérő iratával terjeszsze fel  dr. 
Haynald Lajos bibornok érsek ür ő eminentiájának és annak 
pártolására kérje fel  őt; 

í) arra nézve, hogy ez Ugy végleges eldöntéseig minő ma-
gatartást kövessen az igazgató-tanács a tankerületi főigazgatóval 
szemben, az igazgatótanács utasittatik, hogy tartsa magát a mult 
évi Statusgyülés ez ügyben a 17. pont alatt hozott határozatához. 

26. nGymnasiutnaink  szabályzata 
I. Bevezetés. 
1. §. Az erdélyi róm. kath. Státus gymnasiumainak az a 

feladata,  hogy az ifjúságot  valláserkölcsi alapon magasabb álta-
lános műveltséghez juttassák és a felsőbb  tudományos képzésre 
előkészítsék. 

A gymnasium e feladatot  a minden irányú humanisticus, 
főleg  ó classicai tudományok segélyével oldja meg. 

2. §. Ezen gymnasiumok az autonom joggal biró erdélyi 
EQYHÁZTÖBTÉNELMI ADATOK 1L 10 
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fim.  kath. status tanintézc tei és az erdélyi püspök és a róm. 
kath. igazgató-tanács együttes főtanhatósága  alatt állanak. 

3. §. Az erdélyi róm. kath. Status autonomiája tanintéze-
teit illetőleg az Approbatae Constitutiones (I. R. I. Tit. 3. és 9. 
§§.) ugyanazon törvényen alapszik, mint az erdélyi protestánsoké 
s egyéb országos törvényeken, fejedelmi  alapitó- és kiváltság 
levelekeny valamint szokáson kivül, legújabban megerősítést nyert 
az 1883. évi XXX. törvényezikk 41. §. ban. 

II. A tanárokról. 
4. §. Az erdélyi r. kath. Státus gymnasiumaiban működő 

tanárok rendesek vagy helyettesek. 
A rendes tanárok véglegesen neveztetnek ki évi 800 frt 

fizetés,  100 frt  lakpénz vagy természetbeni szállás és 100 írt tiz 
éves pótlékkal; nyugdíjigénnyel bírnak és állásuktól csak sza-
bályszerű fegyelmi  eljárás utján foszthatók  meg. 

A helyettes tanárok 600 írt fizetés  és 100 frt  lakpénzzel 
csak ideiglenesen alkalmaztatnak és bármikor elmozdíthatók, 
nyugdíjra csak azon esetben tarthatnak igényt, ha rendes taná-
rokká lettek előmozdítva, mely esetben helyettes minőségben 
töltött szolgálati idejök is beszámittatik. 

5. §. Rendes tanár csak olyan feddhetetlen  előéletű róm. 
kath. magyar honpolgár lehet, ki tanári oklevelet nyert, és 
helyettes minőségben három éven át kifogástalanul  működött. 

6. §. A jelenleg már alkalmazásban lévő tanárok közül 
azok, a kik a rendes tanári fizetést  (800 frtot)  élvezik, a fize-
tés utalványozásának idejétől rendes tanároknak tekintetnek. 

7. §. Okleveles tanárjelöltek először csak helyettes tanári 
minőségben és helyettes tanári fizetéssel  alkalmaztatnak három 
évig, 8 ha ez idő alatt hivatásuknak kellőleg megfelelnek,  lép-
tetbetök elő rendes tanárokká. 

8. §. Oklevelet még nem nyert egyének helyettes tanáro-
kul is csak okleveles egyének hiányában alkalmazhatók, s oly 
feltétellel,  hogy három év lefolyása  alatt a tanári szigorlatot le-
tegyék, különben állomásukon tovább meg nem hagyatnak. Az 
ilyen állomások végleges betöltése is pályázat utján történik, 
önként értetvén, hogy a ki a tanszéket belyetteskép megfelelő  • 
leg betöltötte, hasonlók közt mindenkor előnnyel bir a végleges 
betöltésnél. 

9. §. Az erdélyi róm. kath* Státus gymnasiumaiban működő 
tanárok a kinevezés módozatát illetőleg háromfélék;  u. m. 



a) püspöki kinevezéstől függő  hittanárok; 
b) olyan egyházi és világi tanárok, kiket a püspök és at 

igazgató tanács együttesen neveznek ki; 
c) szerzetes rendi tanárok a kolozsvári, csiksomlyói és kan-

tai gymnasiumoknál, kiket az illető rend főnöke  rendel ki. 
10. §. A hittanárokat a püspök nevezi ki, s e kinevezést 

az igazgató-tanácscsal közli tudoraásvétel és a fizetés  utalványo-
zása végett. A hittanárok a szabályszerű három év elteltével ren-
des tanárokká mozdittatnak elő, ha ez idő alatt hivatásuknak 
megfeleltek. 

11. §. A 9. §. b) pontja alatti tanárok kinevezése követ-
kezőleg történik: mihelyt valamely tanári állomás megürül, az 
igazgató-tanács pályázatot hirdet. A pályázati kérvények szerel-
vényeikkel együtt az erdélyi püspökhöz adatnak be, ki azokról 
minősitvényi táblázatot készittet s ezeknek átküldése melett a 
pályázók közül a legalkalmasabb három egyént kijelöli, ezek 
közül az igazgató-tanács egyet tanárnak megválaszt, kinek azután 
a püspök a kinevezési oklevelet oly szövegezéssel, melyben az 
igaz.-tanácscsal való egyetértő eljárás kifejezésre  jusson, kiadja 
s ennek másolatát a fizetés  utalványozása iránti intézkedés al-
kalmával az igazgató tanácsnak megküldi. 

12. §. A 9. §. c) pontja alatti szerzetes rendektől, névsze-
rint a kegyes-rendtől, szent Fercnczrendtől és minoritáktól nyert 
tanárok beállításánál, az illető rend szervezeti szabályainak tisz-
teletben tartásával, a rendtől küldött egyén csak abban az eset-
ben fogadható  el, ha az illető az 1883. XXX. t. cz. 29. §. fel-
tételeinek minden tekintetben megfelel,  miért is az illető rend-
főnök  tartozik az egyéneket püspök úr ö nmlgának előlegesen 
bejelenteni". 

F e g y e l m i s z a b á l y o k a g y m n a s i u m i t a n u l ó k r a v o -
n a t k o z ó l a g . 

1. §. Az értelmi fejlődés  helyes menetelének hatályos gyá-
mola a vallásos érzésnek ápolása és a hitéleti tények gyakor-
lása s ezek által az ember kiváló nemesítése. Ezen okból min-
den tanuló tartozik a vallási gyakorlatokban részt venni, jele-
sen pedig: 

a) A reggeli istenitiszteleten megjelenni. 
b) A vasárnapi és ünnepi bitoktatásban, úgyszintén az egy-

házi évközben tartatni szokott körmenetekben részt venni, elma-
W 



radás esetén pedig magát a hitoktatónál alapos okokkal iga-
zolni. 

c) A tanév folyama  alatt az igazgatóság által kitűzendő 
napokon gyónni és áldozni. 

d) Az egyház legdicsőbb ünnepe, vagyis a húsvéti ünnep 
alkalmából tartandó szent gyakorlatokat elvégezni. 

e) A róm. kath. tanintézetekbe járó felekezeti  és más val-
lású tanulók kötelesek a vallásukbeli istenitiszteleten és vallási 
gyakorlatokban résztvenni s e tekintetben teljesíteni mindazt, 
mi vallásuk köréhez tartozik. 

2. §. A templomba való bemenetel és az onnani kijövetel 
szép rendben történjék; a szent mise vagy vecsernye alatt min-
denki egyszer elfoglalt  helyét az egész szent ténykedés alatt 
tartsa meg; társával ne beszélgessen, hanem áhítatos imával vagy 
szent énekléssel dicsérje az Urat. 

3. §. Tekintve azon nagy áldozatokat, melyeket a szülők 
gyermekeik neveltetése és tanítása érdekében hoznak: minden 
tanuló lelkes szorgalommal és feddhetetlen  magaviselettel, s az 
isteni gondviseléshez mondandó naponkénti forró  imával igye-
kezzék irántok fiúi  báláját leróni. 

4. §. A szülők után a tanárok lévén legnagyobb jóltevői 
s ők vállalván el helyettük a gondozást és felelősséget,  viseltes-
sék a tanuló tanárai iránt kellő tisztelettel, fogadja  intéseit sze-
retettel, engedelmeskedjék odaadó készséggel annál is inkább, 
mivel csak belső meggyőződésből származó engedelmesség fogja 
kieszközölni, hogy tanulói pályáján kitűzött működési czélját 
elérhesse, s egy hosszú év alatt kifejtendő  fáradalmait  siker 
koszorúzza. 

5. §. A külső magatartásból következtethetni a belső szív-
beli és értelmi mivelődésre. 

Azért minden tanuló, akár az iskolában, akár azonkívül, 
kellő tiszteletet tanúsítson a felsőbb  rangú személyek iránt, s 
keresztényekhez s tanuló ifjakhoz  illő „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus.!" köszöntéssel üdvözölje a nálánál öregebbeket, vagy ál-
talán mindazokat, kikkel érintkezése van. 

6. §. Szeresse és becsülje tanulótársait, hogy azok viszont 
szeressék és becsüljék, óvakodjék mindenféle  viszálykodástól. 
Ha tanulótársa megbántotta, elégtételt ne vegyen, hanem orvos-
lást az osztálytanárnál vagy az igazgatónál keressen, kik kellő-
leg megvizsgálván ügyét, azt elintézik. Azon esetben, ha vala 
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mely tanuló a másikat megkárosította, a megkárosított azonna 
jelentse fel  ügyét az osztály-tanárnak, nehogy a késedelem ál-
tal a dolog tisztába hozatala meg legyen nehezítve. Ha több ta-
nulónak közös kérése, vagy panasza találna lenni, ne járuljanak 
tömegesen előljárójok elé, hanem válasszanak maguk közül kettőt, 
kik ügyöket előadják. 

7. §. A tanintézeti épület és tanterem azon hely, hol az ifjú 
saját jövő boldogságának alapját veti meg, minek okáért kerü-
lendő abban minden, mi ama nagy ezél elérését gátolja, vagy 
annak méltóságával ellenkezik; ilyen a lárma, illetlenkedés,ve• 
szekedés, pörlekedés stb. 

8. §. Előadás előtt a tantermekben vagy a folyosókon  nem 
szabad öszszecsoportosulni, vagy egyik teremből a másikba sza-
ladgálás által zajt ütni, hanem mindenki a feladott  leczke felől 
gondolkodjék. Az előadás kezdetét jelző csengetés után minden-
ki saját tantermében kijelölt helyét foglalja  el és legnagyobb 
csendben várja be az előadó tanárt. 

9. §. A tanintézetbe jövetel és az onnan való távozás min-
denkor csendben és rendben történjék. Az iskolában tisztán és 
illedelmesen öltözködve jelenjék meg minden tanuló, ugy, hogy 
külsője által is tanulóhoz illő műveltséget tanúsítson. 

10. §. Megkívántatik, hogy mindenki a szükséges, tisztán-
tartott írószerek- és könyvekkel ellátottan jöjjön az intézetbe. 
Iskolai kézikönyveken kívül más könyvet, vagy akármely tár-
gyat, melyre ott szükség nincs, magával hozni lefoglalás  bünte-
tése alatt tilos. 

11. §. Előadások alatt a legnagyobb csend és figyelem  kő* 
veteltetik, mert ezek nélkül a tanulmányokban kellő haladáót 
tenni nem lehet. Minden tanuló szoros kötelessége a tanároknak 
a tanulásra vonatkozó utasításait pontosan követni. 

12. §. Az előadásokra későn jönni, azokat szükségtelen ki-
menés-, egymás kikopogtatása által, vagy bármily módon zavar-
ni szigorúan tiltatik. 

13. §. Szünetek alatt az iskolai épület előtt való ácsorgás, 
mivel a jó renddel ellenkezik s a tanuló szórakozottságát moz-
dítja elő, meg nem engedtetik. A második és harmadik előadási 
óra közt engedélyezett 10 percznyi szünet alatt a tanulók a 
tantermet elhagyhatják, hogy az igazgatóság által a helyi viszo-
nyokhoz képest e czélr* kijelölt helyen a szabad levegőt élvez-
hessék. 
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14. §. Betegség vagy egyéb fontos  okból eredő minden is-
kolamulasztást a szülék vagy helyetteseik az osztály főnöknél  mi -
előbb bejelenteni, a tanulók pedig az iskolában való legelső meg-
jelenésük alkalmával igazolni tartoznak. A tanári kar elvárja, 
hogy a szülék s helyetteseik a kellemetlen következmények ki-
kerülése végett az igazolás ügyében is a legnagyobb lelkiisme-
retességgel fognak  eljárni. 

15. §. Előrelátható akadályozás esetében a tanuló, ha mu-
lasztása egy napnál tovább nem fog  terjedni, az osztály főnöknél, 
ha a mulasztás egy napnál több időre terjedne, az igazgatónál 
tartozik előre engedélyt kieszközölni, de mindenkor szüleinek, 
vagy azok helyettesének Írásbeli kérelme alapján. 

16. §. Azon tanuló, ki igazolatlanul, ha bár szakadozottan 
is, annyi órát mulaszt el, mennyi a heti órák száma, a taninté-
zetből kilépettnek tekintetik Azon esétben, ha ily tanuló az in 
tézetbe ismét visszalépni kiván s ez iránti kérelmével az igaz-
gatósághoz folyamodik,  a visszalépés engedélyezhető ugyan, de 
csak a felsőbb  tanhatóság által és azon feltétel  alatt, ha az ille-
tő az elmulasztott időben előadott tananyagrészletből kellő si-
kerrel vizsgát tesz. 

17. §. A tanintézet közvagyona ellen intézett merénylet-
nek tekintetik bárminemű megkárosítás; nem szabad tehát az 
iskolai padokat faragás  vagy más erőszakos tény által megron-
gálni, a falakra  rajzolni, irni vagy azokat máskülönben bemocs-
kolni; nem szabad a taneszközökben és bútorokban kárt tenni, 
annál kevésbbé a padokon vagy az előadási asztalon lépdelni n 
ezt feszegetni  vagy épen idegen kulcscsal erőszakosan fölnyitni. 
Azon esetben, ba valaki e pont ellen vét, a kárt megtéríteni tar-
tozik, 8 ha a kártételhez rosszakarat is járult, szigorú fegyelmi 
büntetés alá esik; — oly esetben pedig, ha a károsítás makacs 
elhallgatás, vagy könnyelmű föl  nem jelentés következtében 
nem tudatik ki, az illető osztály tanulói egyetemlegesen fognak 
fegyelmi  vizsgálat alá esni. 

18. §. Nem szabad pénzt kölcsönözni, úgyszintén a szülék, 
vagy gyámok által megszerzett ruhákat, könyveket, Írószereket 
vagy egyéb taneszközöket és tárgyakat elzálogosítani, elidege-
níteni, vagy szülői beleegyezés nélkül mással kicserélni vagy 
eladni. Az ezen tekintetben elkövetett kihágásokat a tanári tes-
tület szigorúan bünteti, valamint — mitől Isten őrizzen — a 
netán elkövetett lopást is, annál is inkább, mivel a meglevők-
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nek elvesztegetése nem kevésbbé súlyos megítélés alá esik, mint 
a másénak elsajátítása. 

19. §. Egyesületeket és társulatokat csak a tanári kar, il-
letőleg az igazgatóság felügyelete  és ellenőrzése mellett, az igaz-
gatóságtól vagy az egyesület s társulat minőségéhez képest, a 
felsőbb  tanhatóságtól nyert engedély alapján lehet alakítani. 

20. §. Az iskola körén kívül eső egyesületek vagy társu« 
latok tagjai tanulók semmi esetre sem lehetnek. 

21. §. Korcsmába, kávéházba, nyilvános mulatóhelyre csak 
a szülék vagy azokat helyettesítő oly egyének társaságában sza-
bad menni, a kik a tanuló magaviseletéről kezeskedhetnek. 

22. §. Színházba s müveltkörü tánczmulatságba a tanulók 
szülőik vagy ezek helyettesei nélkül csak az osztályfőnöktől 
esetről-esetre nyert engedélylyel méhetnek. 

23. §. Az oktatás és nevelés nagyhorderejű érdeke min-
denesetre megkívánja, hogy a tanári testület és igazgatóság a 
tanulóknak elszállásolását figyelemmel  kisérje és a szálláson tör-
ténő viszonyokat is nyilván tartsa, minek okáért a tanulók a 
lakást, hová év elején elhelyezkedtek, az igazgatóságnak a be-
íratás alkalmával bejelenteni kötelesek, úgyszintén tartoznak 
minden alkalommal bejelenteni a szállás-változtatást is, melyet 
évközben előforduló  körülmények netán szükségessé tettek, mind-
két esetben a szülék vagy helyetteseik beleegyezése feltétlenül 
megkívántatván. 

24. §. Tilos általában minden nyerészkedő játék, úgyszin-
tén a dohányzás vagy szivarozás is. 

25. §. Nemkülönben tilos a fegyverek  vagy veszélyesebb 
sértésre alkalmas botok hordása, s éneklő madarak s tojásaik 
pusztítása, a helybeli hatóság által kitűzött helyeken kívüli csúsz-
kálás, korcsolyázás, csónakázás és a szabadban való fürdés. 

26. §. Minden tanuló tartsa szoros kötelességének az •.Ér-
tesítőket" szülőinek bemutatni, általuk vagy gyámjaik által alá-
íratni 8 igy 14 nap alatt az osztály tanárnak visszaadni; az is-
kolai bizonyítványt pedig, mint a következő tanév elején törté-
nendő felvételnek  szükséges kellékét, tisztán megóvni 8 a maga 
idejében előmutatni. 

27. §. Az időszaki értesitö és iskolai bizonyítvány megha-
misítását szigorú fegyelmi  vizsgálat követi a a hamisítás tény-
álladékának megállapítása az intézetből való kizárást vonja ma-
ga után. 
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28. g. A tanalóknak télen esti 8, tavaszszal és őszszel 9, 
nyáron 10 órán tul a szállásról kimaradni meg nem engedtetik. 

29. §. Ezen szabályok elleni vétségek következő fegyelme-
zési fokozattal  fognak  büntettetni, illetőleg következő blintetési 
fokozatok  alkalmaztatnak. 

a) A tanár által való magános figyelmeztetés  és intés, a 
tanuló hibájának kellő megvilágositásával. 

b) Az osztály előtt való nyilvános megdorgálás, ez külön-
ben minden oly esetben már előbb is alkalmazlatik, a hol az 
ifjú  magaviselete közbotrányt okozott 

c) A tanuló hibájának szigorú feddése  az osztályfőnök 
által. 

d) Az igazgató elé idézés, ki ez alkalommal, ba szüksé-
gét látja, ajánlhatja a tanuló csendes eltávozását az intézetből. 

e) Bezáratás az iskolában szellemi foglalkozás  és a taná 
rok felügyelete  mellett. 

f)  A tanári szék elé idézés azon figyelmeztetéssel,  hogy 
nem javulás esetében kizáratik az intézetből. 

g) Kizáratás az intézetből, mely fölött  a tanári szék dönt, 
a kizáratási határozat azonban a felsőbb  tanhatóságboz megerő-
sítés végett felterjesztetik. 

A fegyelmi  büntetések egyes fokozatai  az előfordult  kihá-
gások minősége és a tanári kar belátása szerint ismételten is 
alkalmazandók, mielőtt a szigorúbb fokozat  alkalmazásának hely 
adatik. 

30. §. Minden ily büntetés alkalmazásáról a tanuló szülői 
vagy azok helyettesei azonnal értesíttetnek. A kizáratás eseté-
ben, valamint a csendes eltávolításkor is, e büntetések alkalma-
zásának oka az elmeneti bizonyítványban kitétetik. 

31. §. A tanári testület jogában áll, oly esetben, a midőn 
félreismerhetetlen  az erkölcsi romlottság, s az bármely intézet 
erkölcsiségét veszélyeztetné, az illető tanulónak az ország összes 
iskoláiból való kitiltását is javaslatba hozni saját felsőbb  ha-
tóságánál. 

32. §. Mivel tehát e büntetés fokozatok  szerint az intése-
ket, a megdorgálásokat és bezárásokat az intézetből való csen-
des eltávolítás vagy kizárás követi: a tanulók az iskolai törvé-
nyek csekélyebb áthágásától is gondosan őrizkedjenek, hogy 
ismételt vétségeik által a büntetés egész szigorát magukra ne 
vonják ; a szülék s helyetteseik pedig minden tőlük kitelhető 
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módon oda hatni törekedjenek, hogy gyermekeik s illetőleg a 
gondviselésükre bizott tanulók kötelességeiket mindenben pon-
tosan teljesítsék, az iskolai törvényeket a legnagyobb tisztelet-
ben tartsák; nehogy különben az ifjú  jövőjét koczkáztassák. 

33, Püspök úr ő nmlgáuak azon kegyességeért, hogy 
népiskolai czélokra a mult iskolaév tolyama alatt hat ezer 
forintot  méltóztatott áldozni, a Statusgyülés lelkes éljenzések 
közt köszönetet szavaz. Ez alkalommal tett felszólalásra  a Sta-
tusgyülés határozatilag kimondja, miszerint elvárja, bogy az is-
lafenntartó  egyházközségek, melyek azt megtehetik, néptanítóik 
fizetését  legalább a törvénykövetelte összegre emeljék fel. 

36. A kötvények conversiójára vonatkozólag a Statusgyü-
lés a következő szövegű felterjesztést  fogadta  el: 

N a g y m é l t ó s á g ú vál lá8- és k ö z o k t a t á s ü g y i ma-
g y a r k i r á l y i M i n i s z t e r u r ! 

A mult 1883. évi október 9—11 napjaiban Gyula Fehér-
vártt tartott tanácskozásunk alkalmával beható megfontolás  és 
elhatározás után fölhatalmaztuk  volt igazgatótanácsunkat, hogy 
az erdélyi róm. kath. tanulmányialap vagyonához tartozó 636,420 
frt  erd. földtehermentesitési  A. betűs kötvénynek B. betűs vagyis 
szelvényes kötvényekkel való kicserélése iránt tegyen lépése-
ket, illetőleg Nagy méltóságod magas beleegyezését ezen kicse-
rélésre kérje ki. 

Indított pedig minket akkor ezen elhatározásra többek közt 
azon Nagyméltóságod előtt is ismert körülmény, hogy középis-
koláink jó karban tartása s a tudományos haladás és törvény 
követelményeinek megfelelő  fokozatos  tovább fejlesztése  napról 
napra több anyagi erőt igényel, hogy ennek folytán  mi is arra 
vagyunk utalva, hogy értékpapírjaink kicserélése és jövedelme-
zőbb kamatláb melletti elhelyezése által tanulmányi alapunk 
jövedelmét is szaporítsuk s ily uton az emelkedő szükségek fe-
dezésére is módot találjunk. 

Sajnosan értesültünk igazgatótanácsunk évi jelentésének 
ezen ügyre vonatkozó részéből, hogy Nagyinéltóságod az ezen 
tárgyban tiszteletteljesen föl  terjesztett K é r é s t mostanig válasz nél-
kül hagyni méltóztatott, mi által a különben üdvös és cultura-
lis szempontból is igen fontos  czél elérése lehetetlenné vált. To-
vábbá arról is értesültünk, hogy a kisorsolt kötvények kész-
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pénzben való kifizetése  azon okból tagadtatott meg, hogy az ala-
pok kihnzott kötvényeinek összege ismét hasonló kötvényekbe 
viszsza fektetendő. 

Minthogy azon körülmények, melyek nekünk mult évben 
a kicserélésre vonatkozó elhatározásunknál indokul szolgáltak, 
ma is fennforognak,  s minthogy a dolog természetéből kifolyó-
lag, de önkormányzati állapotunknál fogva  is elvitázhatlan jo-
gunk van arra, hogy vagyonunkat czélszcrü átváltoztatás által 
gyarapitsuk annál is inkább, bogy ezen eljárásunk az államnak 
legkisebb megterheltetésével sincs összekötve, mély tisztelettel 
párosult azon kéréssel járulunk Nagyméltóságod elé, méltóztas-
sék igazgatótanácsunknak folyó  évi márczius 31-én 410 szára 
alatti fölterjesztésére  válaszolólag magas beleegyezését adni abba, 
hogy a tanulmányi alaphoz tartozó fönebb  emiitett erdélyi föld, 
tehermentesítési A. betűs kötvények, úgyszintén a többi alapok 
tulajdonában levő hasonló kötvények B. betűsökkel kicseréltes-
senek 8 utóbbiak, nem különben az alapokhoz tartozó magyar 
vasúti kölcsön kötvények többet kamatozó más államkötvényekre 
convertáltassanak. 

Legalázatosabban kifejezett  kérésünk teljesítését annál biz-
tosabban reméljük, mert meg vagyunk győződve, hogy Nagy-
méltóságod az erdélyi sajátlagos viszonyoknál fogva  is igen fon-
tos cultur törekvéseink útjában nem kiván akadályt gördíteni. 

Fogadja Nagy méltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyil-
vánítását. 

Kelt Gyula-Fehérvártt, 1884 Szeptember 22-én tartott gyű-
lésünkben. 

38. Püspök ür ő nmlga javaslata folytán  : 
a) az igazgatótanács jövő jeléntésének tárgyalására kiktil-

dendő bizottság tagjaiul: Barts Ferencz, Beke Antal, György 
István, Möller Ede és Jung Gseke Lajos az egyháziakból; — b. 
Apor Károly, Zsigmond Dezső, Gecző János, Mohai Sándor, 
Győrfy  Gyula, dr. Csiki Viktor, Placsintár Dávid, Seethal Fe-
rencz, Töröli Bertalan és dr. Török Albert a világiak közül; 

b) a költségvetési és zárszámadási egyesitett bizottság tag-
jaiul : dr. Salzbauer János, Lukács Béla, Ugrón Gábor, Istvánfy 
József  és Kreraniczky Armánd ; 

c) az iskolai bizottság tagjaiul végre: Fábián Sándor, Imets 
F. Jákó, Karácson Márton, dr. Vajda Gyula, A véd Jákó, Pál 
Gyula és Szigethy István küldetnek ki. 
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39. Az ügysorozat ilyképeni letárgyalása után püspök úr 
ő nmlga felhívja  a mult Statusgyülés által a kepeügy tanulmá-
nyozására kiküldött bizottságokat, hogy eddigi munkásságukról 
jelentést tegyenek. 

E bizottságok, valamint a Statusgyülés több tagjának fel-
szólalásából kiderülvén az, miszerint a kepe ügye koránt sincs 
azon stadiumban, hogy a Statusgyülés e tekintetben bármily 
határozatot hozhasson: a kiküldött bizottságok, elhalt Demeter 
Endre helyébe Jung-Cseke Lajos és a csiki bizottságba Márton 
Ferencz és dr. Éltes Károly választatván meg, fel  hivatnak, hogy 
a tanulmányozást folytassák  és egyöntetű eredményre jutni tö-
rekedjenek, más szakférfiakat  is a tanácskozásba meghiván, sőt 
a többi vallásfelekezetekkel  is e tekintetben érintkezvén. 

40). A Statusgyülés e harmadik ülése jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Barts Ferencz, Beke Antal, dr. Mohai Sándor és 
Avéd Jákó küldetnek ki. 

41. Püspök ur ő nagyméltósága ezek után a Statusgyülés 
összes tagjainak a tanúsított buzgó közreműködésért köszönetet 
mondván, világi elnök ő nmlga emelkedett viszonzó és hilibi 
Gál János meleg bucsu- és pUspöki áldást kérő szavai után a 
gyűlést lelkes éljenzések közt befejezettnek  nyilvánítja és fő-
pásztori áldásban részesiti. 
Az erdélyi  római katholikus  Statusgyülés  1885. szeptember 21. 

22. és 23-kán tartott  üléseinek 
Jegyzőkönyvéből. 

1. A SzentLélek segítségül hívása után Püspök ur ő nmlga 
a gyűlés lelkesült üdvözletével fogadtatván,  azt a következő be-
széddel megnyitja: 

M é l y e n t i s z t e l t ka th . S t a t u s g y ü l é s ! 
Ma Isten segítségével az erdélyi püspökségem idejére eső 

negyedik Statüsgyülést van szeréncsém megnyitni. 
Örömmel teszem azt, mert minden Statusgyülésben alkal-

mas tényezőt látok az erdélyi püspöki megye anyagi és szelle-
mi ügyeinek fejlesztésére,  a kath. öntudat és munkásság ébresz-
tésére, 8 azon hazafias  törekvések ápolására, melyek a kath. 
vallási, oktatási és nevelési érdekek terjesztése által a közmű-
velődést s a haza közboldogságát legbiztosabban előmozdítják. 

Ily tényező lesz a most megnyíló kath. Statusgyülés is, 
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mely a tanácskozás tárgyát képező nagyfontosságú  pontokat te 
kintve, oly nagy és nemes feladat  előtt áll, melynél fontosabbat 
a közelebbi években megtartott Statusgylllések alig tárgyaltak. 

Nem bocsátkozom ezen pontozatoknak részletes felemlité 
sebe; azok az igazgatótanács által beterjesztett s a mult évi 
Státusgyttlés kebléből kiküldött bizottság által előlegesen meg-
vitatott munkálatban a Statusgyülés előtt állanak és hiszem 
rendületlenül, hogy azok teljesen higgadt tanácskozásunk folytán 
Isten segedelmével oly megállapodásra fognak  eljuttatni, mely 
hőnszeretett kath. anyaszentegyházunk és édes hazánk javára 
és előmenetelére fognak  szolgálni. 

És én ezt annál biztosabban merem reményiem, mert 
minket tanácskozásainkban s a határozatok hozatalában sem 
politikai pártszinezet, sem magánérdek nem vezethet. Mi ennél 
magasabb színvonalon szeretünk állani. Mi nem személyes, banem 
közérdeket tartottunk és tartandunk mindig szemelőtt Status-
gyűléseinkben : a kath. egyház érdekét, mely életünket meg-
szenteli és örök boldogságunkat biztosítja, s a haza érdekét, 
mely mindent magában foglal,  mi előttünk becses és drága 
lehetne. E két érdekbe folynak  össze személyes érdekeink, ha 
amazokat vallásos és hazafias  lelkülettel hatályosan és kitar-
tóan előmozditani törekedtünk, megfizetve  mindent, mivel csak 
tartozánk: akkor az egyház áldásában s a haza felragyogó 
üdvében saját boldogságunkat fogjuk  feltalálni. 

Ezen meggyőződésben van szerencsém a Statusgyülés 
minden egyes tagját őszinte szívből üdvözölni, és tanácskozá-
sainkra Istennek segítő szent kegyelmét és áldását lelkérve, az 
1885-iki kath. Statüsgyülést ezzel megnyitottnak nyilvánítom." 

A megnyitó beszéd hangosan nyilvánuló örömüdvözlettel 
fogadtatik. 

2. A meghivott 67 egyházi és 135 világi tag közül 
megjelent és igazoltatott 53 egyházi és 69 világi, összesen 122 
tag. 

4. Inditványoztatik: utasíttassanak a jegyzők, hogy ezu-
tán minden egyes határozat bevezetésébe szórói-szóra vegyék 
be az igazgató-tanács jelentésének azt a pontját, valamint a 
15 ös bizottság vonatkozó észrevételeit, a melyek alapján az 
illető határozat keletkezett. 

Az indítvány avval a módosítással fogadtatik  el, bogy mintán 
az igazgató-tanács jelentése ugy is ki vau nyomtatva, csakis a 
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15-08 bizottság észrevételei és esetleg javaslatai, vagy indítvá-
nyai vétessenek fel  szó szerint á jegyzőkönyvbe. 

7. Indítvány tétetik az iránt, bogy sok bonyodavmat, de 
különösen késlekedést okozván az a körülmény, hogy az igazgató 
tanács nem a pUspöki székhelyen működik, és indítványozó 
nézete szerint azok az akadályok, a melyek miatt az igazgató-
tanácsot Kolozsvárról máshová áthelyezni nem lehetett, ma már 
nem létezvén, intézkedjék a Statusgyülés úgy, bogy az igazgató-
tanács székhelyét a maga rendjén át lehessen tenni Gyulafehér-
ra a püspök székhelyére, és különösen az njonnan választandó 
igazgató-tanácsosok kiszemelésénél legyen tekintettel e körül-
ményre. Más oldalról kiemeltetvén, hogy az indítványozott át-
helyezés ez idő szerint legalább is nem korszerű, ajánltatik az 
indítvány mellőzésével a napirendre térés. 

A Statusgyülés az inditváuyt ez idő szerint mellőzvén, na-
pirendre tér. 

Ajánlatba hozatik, hogy Filker Elek volt buzgó és munkás 
titkár elhunyta felett  a Statusgyülés is jegyzőkönyvi részvétét 
fejezze  ki. 

A javaslatot a Statusgyülés avval az örömteljes készség-
gel teszi magáévá, a mely egy erkölcsi kötelesség teljesítésével 
jár; ezért a jelen jegyzőkönyvben nyilt őszinteséggel fejezi  ki 
elismerését azokért a buzgó, szorgalmas és sikeres munkákért, 
a melyeket a boldogult titkár Filker Elek a Status szolgálatá-
ban évek hosszú során át egész odaadással végzett és egyszer-
smind fájdalmas  részvétét fejezi  ki a boldogultnak emberszámi* 
tás szerint véletlenül bekövetkezett kimúlta felett. 

Az erd. r. k. e g y h á z m e g y e i I g a z g a t ó t a n á c s n a k 
ttgyrendtartá8a köve t k e z ő k é p e n á l l a p i t t á t i k 

m e g : 
1. §. Minden az 1873 ki Statusgyülés által adott utasitás 

7 - 1 9 §§ ban részletesen fölemlített  ügyek tanácsban intézetidők 
el; az ezen ügyek előkészítésére vonatkozó intézkedések, vala-
mint az igazgatótanács határozatainak végrehajtása s az ezek 
körül fölmerülő  hivatalos levelezések, kebli ügykezelés sat folyó 
ügyeket alkotnak. 

A folyó  ügyeket az elnök az előadóval egyetértőleg taná-
cson kivül intézi el. 

2. §. Az igazgatótanács ülései rendesek és rendkívüliek. A 
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rendesek azok, melyek minden hónapban egyszer, előre megha-
tározott napon, rendkívüliek, melyek különös fontosságú  vagy 
halasztást nem szenvedő ügyek tárgyalása végett az előbbieken 
kivtll tartatnak. 

Mindkét nemll Illésekre a tagok külön meghívandók. 
Rendkívüli ülések alkalmával csakis a rendkívüli ülés 

összehívására alkalmat adott ügy tárgyalható és határozható el. 
3. §. Minden tag köteles a szabályszerüleg kihirdetett 

ülésen megjelenni. 
4. §. Az igazgatótanács ülései nem nyilvánosak s [minden 

tag az azokon tárgyalt ügyek körüli tanácskozás, szavazás és 
határozatokra nézve, mennyiben ezt a dolog természete meg-
kívánná, titoktartásra van kötelezve. 

5. §. A tanácsban az elnök, akadályoztatása esetén az 
alelnök, illetőleg az igazgatótanács legidősebb tagja elnököl. Ő 
határozza meg a napi rendet, vezeti a tanácskozást és szavazást, 
kihirdeti a határozatot vagy a körülményekhez képest az ülést 
elnapolja. 

6. § A tanácsban az ügydarabok előadását az előadó, 
vagy ennek akadályoztatása esetében a tiszteletbeli előadó, 
esetleg a titkár végzi. 

Minden előadandó tigydarab előadási ivet kap, melynek 
baloldalán az ügydarab száma és lényeges tartalma, jobboldalán 
az előadó határozati indítványa foglal  helyet. 

7. §. A tauácskozás az utolsó ülés jegyzőkönyvének hite-
lesítésével veszi kezdetét. Ezt követi a folyó  ügyek (1. §) elin-
tézési módjának az iktató könyv alapján (18. §.) rövid közlése 
és az ülési tárgyak előadása. 

8. §. Az előadói vélemény meghallgatása után minden tag-
nak joga van a tárgyhoz szabadon hozzászólni, azon sorrendben, 
a mint erre az elnöknél jelentkezik. 

9. §. A megvitatás után az elnök a tanácskozás eredmé-
nyét még egyszer röviden összefoglalván,  a kérdést felteszi  és 
szavazás alá bocsátja. A kérdés mindig ugy teendő fel,  hogy 
arra egyszerű igen nel vagy nem mel lehessen szavazni. 

10. §. A szavazás személyi ügyekben titkosan történik, 
minden más ügy élő szóval történendő szavazás utján dönte-
tik el. 

11. §. Érvényes határozat hozatalára az elnökön kivül le-
galább öt, vagyont illető és más fontosabb  ügyekben az elnö-
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kön kívlll hat tag jelenléte kívántatik. A szavazatok általános 
többsége döntő; a szavazatok egyenlősége esetében pedig az a 
vélemény lesz határozattá, melyhez az elnök csatlakozik. 

Az igazgatótanács azon tagja, a ki a tanács elé terjesztett 
valamely ügyben akár anyagikig, akár rokoni összeköttetéseknél 
fogva  érdekelve van, a kérdéses Ugy tárgyalásában és a fölötti 
határozathozatalban részt nem vehet. 

12. §. Minden tagnak joga van az előadói véleménynyel 
szemben saját véleményét kUlön indítvány alakjában előterjeszteni 
és ezt azon esetre, ha el nem fogadtatnék,  mint különvéleményt 
jegyzőkönyvre vétetni. Szavazás alá ilyenkor először az előadó 
indítványa bocsáttatik. 

13. §. Minden tagnak joga van a tanácskozásba hozott 
ügyeken kivül, ezek letárgyalása után, önálló indítványokat akár 
élő szóval, akár írásba foglalva  előterjeszteni. (L. 2. §. harmadik 
bekezdés) 

14. §. Minden ülésről jegyzőkönyv vitetik, melybe az Ülés 
napja, a jelenlevők nevei, és a tanácsban tárgyalt ügyek oly 
módon iktattatnak be, bogy a jegyzőkönyv baloldala az ügyviteli 
számot, a tanácskozás kivonatos tartalmát, esetleg különvéle-
ményeket, jobb oldala pedig a hozott határozatot tartalmazza. 

15. §. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár irják alá. 
16. §. A jegyzőkönyv hitelesítése után az abban foglalt 

határozatokon utólagos változtatásnak helye nincs. 
17. §. Az igazgatótanács érvenyesen hozott határozatai azon-

nal végrehajthatók. 
18. §. AZ igazgatótanács saját iktató könyvet tart, melybe 

a hozzá intézett Ugydarabok folyó  és irattári száma, a beadás 
napja, a beadvány lényeges tartalma, elintézésének ideje és 
módja iktatandók. 

E mellett pontos betűrendes tárgymutató lajstrom (index) 
vezetendő. 

19. 9. A beadványokat az elnök, esetleg az előadó veszi 
be és bontja fel. 

20. §. Az igazgatótanács kiadványait az igazgatótanács iro-
dája végzi. 

21. §. Minden kiadvány az elnök és titkár aláírásával lát-
tatik el és hivatalos pecsét alatt megy ki. 

22. §. Az elintézések utál az irományoknál maradó ügy-
darabok, fogalmazványok  az iratárba tétetnek. (25.) g. 
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23. § Az irodát az elnök felügyelete  alatt közvetlen az 
előadó vezeti. Különösen ő készítteti és vizsgálja át a kiadvá-
nyokat, őrködik az irodai személyzet eljárása felett. 

24. §. Az előadó segítségére van a titkár. 0 végzi annak 
akadályoztatása esetében a 23. §.ban irt teendőket; teljesiti az 
igazgatótanács tanácsaiban a jegyzői teendőket; nyilvántartja az 
időszaki beadványokat. 

Ha a rendes titkár betegség vagy más menthető ok foly-
tán hivatalos működésében akadályozva van, helyét a tisztelet-
beli titkár pótolja. 

25. §. Az igazgatótanács iratai rendbentartására és meg-
őrzésére az irattár szolgál, melynek felelős  őre a titkár. 

26. §. Az irattárba beérkezett Ugydarabok az iktató szá-
mok sorrendje szerint helyeztetnek el. 

27. §. Az irattár hivatalos iratai magán személyeknek ki nem 
adhatók. 

28. §. Az igazgatótanács irodájának hivatalos órája vasár -
és ünnepnapokat kivéve, d. e. 9—1. Az irodaszemélyzetre nézve 
ennek meghosszabitása az elnök hatáskörébe tartozik. 

29. §. Az igazgatótanács a maga ügykezeléséről csak a 
Statusgyülésnek felelős. 

11. lnditványoztatik, hogy a Statusgyülés feliratban  újólag 
kérje fel  a vallás- és közoktatási m. kir. miniszter ur ő Nagy-
méltóságát a vallásalap segélyezésének mielőbbi megvalósítására. 

Az indítvány elfogadtatik. 
14. A Statusgyülés a radnóthi uradalom megvásárlása kö-

rül követett eljárását az igazgatótanácsnak jóváhagyja és ugy e 
vásárnál, valamint az azzal kapcsolatos conversionál tanúsított 
körültekintésért köszönetét fejezi  ki; éppen ugy jóvákagyja ab-
beli határozatát, hogy a bekebelezéssel biztosított jelzálog-köl-
csönből hátralevő 2g7f635  frt  70 kr. tartozást nem egyszerre, 
hanem a szabályszerű törlesztési terv szerint akarja ifi**—***!. 

19. Tárggalás aifc  vételik mndmmtá uradalom jövőbeli ke-
zelésére vonatkozó javallat, újból felolvastatván  a 15 <to bixott-
ssg erre vonatkozó javaslata, a mint következik ; 

„Beható tanácskozás alá vévén a jelentésnek a radnóthi 
uradalom jövendőbeli kezelése iránt a VI. pontban előadott ja-
vaslatát, miután általán véve ugy a házi, mint a haszonbérleti 
vagy fix  administratio szerinti kezelés gazdasági czélszerUsége 
indokolt lehet s az egyes kezelési módszerek közötti választás 
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attól függ,  hogy a jószágra nézve fennforgó  különös viszonyok 
melyiket teszik kívánatosabbá, már pedig a megvétel óta eltelt 
idő nem volt elegendő arra,jhogy akár a jószág jövedelmezőségi 
viszonyai, akár alkalmas bérlő vagy fix  administrator nyerhetése 
tekintetében oly tapasztalatok tétessenek, melyeknek alapján a 
jövőre való kezelés végleges elhatározása megnyugvással volna 
eszközölhető, miután a jelen nyomasztó gazdasági viszonyok kö-
zött kielégítő haszonbérlet kötésére ily terjedelmes jószágra nézve 
nem kínálkozik alkalom, de másfelől  a házi kezelés végleges 
berendezésének előnyös volta sincs az eddigi tapasztalatok által 
kellőleg földerítve,  indítványozzuk, hízza meg a Statusgyülés az 
igazgatótanácsot a házi kezelésnek az eddigi módozatok szerint 
még egy évig leendő folytatására  és utasítsa, miként az ez idő 
alatti tapasztalatokat felhasználva  s esetleg minden tekintetben 
garantiát nyújtó haszonbérlő vagy fix  administrator szerzése 
iránt lépéseket téve, terjesszen a kezelés módozatának végleges 
megállapítására vonatkozó tervet a jövő évi Statusgyülés elé." 

A tárgy minden oldalról alaposan megvitattatván, egy 
közbevetett indítvány alapján PUspök ur ő nmlga könnyebb 
tájékozódhatás érdekében négyfelé  osztja a kérdést és igy sza-
vazás alá bocsátván, határoztatik: 

a) a Statusgyülés kimondja, hogy a házi kezelést nem fo-
gadja el; 

b) minthogy azonban rögtön a haszonbérbeadás már csak 
azért sem volna foganatosítható,  mivel sem a haszonbér föltételei 
sem a megállapítandó haszonbérösszeg mekkorasága iránt sem 
a Statusgyülés, sem az igazgatótanács alaposan és pontosan 
tájékozva nincs, elfogadtatik  az igazgatótanács és a 15-ös bi-
zottság abbeli javaslata, hogy a jelenleg fönálló  ideiglenes házi 
kezelés 1886-iki deczember végéig változatlanul fönntartassék; 

c) elvben kimondatik, hogy ez ideiglenes állapot végéig 
minden intézkedés megtétessék arra, hogy a radnóthi uradalom 
előnyösen oly haszonbérlőnek adathassék haszonbérbe, a ki a ha-
szonbérleti tárgy teljes értékben való föntartása,  valamint a 
haszonbéröiszeg részleteinek pontos befizetése  iránt minden 
irányban elfogadható  és megnyugtatható biztosítékot nyújt; 

d) a baszonbérbeadás előkészítésére a Statusgyülés a maga 
kebeléből egy öttagú bizottságot küld] ki oly megbízással, hogy 
a hely színén számba vévén és értékileg megbecsülvén azokat 
az alkotó részeit a radnóthi uradalomnak, a melyek a haszon' 
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bérlet tárgyai lesznek, alajos és kimerítő javaslatot terjesszen 
az igazgatótanács utján a Statusgylllés elejébe arra nézve, hogy 
a kiadandó birtok és a jelenleg rajta levő fölszerelés  mennyi 
tökeértéknek felel  meg, mekkorára lebet átlagosan az ok szerII 
gazdálkodás utján belőle húzható tiszta jövedelmet tenni; mily 
feltételek  és óvadékok volnának a megkötendő haszonbér szerző-
désben megállapitandók és végre mekkora a legkisebb bérösz-
szeg, a melyért, és az időtartam, a melyre az uradalmat kiad-
ni lehet. 

20. A Statusgyülés az igazgató-tanácstól szervcztctni aján-
lott jószágigazgatóságnak feáliitását,  valamint általában a fön-
álló szervezet módosítását czélzó más indítványokat mellőzvén, 
a jelenlegi állapotot fönntartja;  ennélfogva: 

a) elhatározza, hogy titkárt választ ugyanazoknak a hiva-
talos teendőknek teljesítésére, ugyanazonjavadalmakkal, a hogy 
az elhunyt titkár végezte és élvezte; 

b) az előadó, valamint a titkár számára ajánlatba hozott 
ötödéves dijpótlékokat nem adja meg; 

c) a titkárválasztásra kijelölő bizottságot nem alkot; banem 
erre épen ugy, mint az alelnök választásra föntartja  a szabad 
választást 

23. Az igazgató tanács már mult évi Statusgyülés jegy-
zökönyvének 23-ik pontja alatt fel  volt hatalmazva, hogy ha az 
érettségi vizsgálatok ügyében az akkor elfogadott  és felterj  esz-
tendőnek határozott feliratnak  kivánt sikere nem lenne, ugyan-
azt a törvényhozás elé terjessze: de miután egyfelől  a 7044— 
1885. számú vallás és közoktatásügyi miniszteri leirat későbben 
érkezett, sem mint a felirat  az országgyűlés mult ülésszaka alatt 
felterjeszthető  lett volna; másfelől  az idézett vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri leirat oly uj érveket és álláspontot nyilvánít, 
melyek ujabb hathatós czáfolatot  igényelnek, czélszerünck mu-
tatkozik a bemutatott új és terjedelmesebb feliratnak  most már 
a Statusgyülés által leendő felterjesztésed 

A Statusgyülés az előterjesztett javaslat értelmében a be-
mutatott emlékiratot magáévá teszi és a törvényhozás mindkét 
háza elé fólteijeszteni  határozza, egyszersmind a feliratot  ki-
nyomatni és a két ház tagjai Közt kiosztani rendeli. Püspök úr 
ő Nagyméltóságát felkéri  az iránt intézkedni, hogy a felterjesz-
tés kellő uton a két ház elibe jusson és a katholikus képvi-
selő uraktól elvárja, hogy ugy a tárgyaláskor, mint a szava-
d k o r hathatósan pártolják és támogassák autonómiánk ügyét. 
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A felirat  szövege véglegesen következőleg állapittatik meg 

M é l y e n t i s z t e l t K é p v i s e l ő h á z i ( F ő r e n d i h á z . ) 
Alkotmányos fogalmaink  szerint, de törvényeink értelmé-

ben is, a fennálló  törvénynek kötelező erejű magyarázatára 
egyedül a magyar törvényhozás lévén hivatott, de még nem 
létezvén hazánkban közigazgatási legfelsőbb  biróság, mely hivat-
va volna a kormány sérelmes eljárását bírálata és elhatározása 
tárgyává tenni, miután az erdélyi róm. kath. Statusnak az er-
délyrészi kath. iskolákra s azoknak a magas kormányhoz való 
viszonyára vonatkozólag, vallás és közoktatási magy. kir. Mi-
niszter ür ő nagyméltósága, az 1883. évi 30-ik tőrvényczikk 
életbeléptetése daczára is, sőt ép arra támaszkodva, oly állást 
foglalt  el, mely meggyőződésünk szerint, a mellett, hogy tett, 
vagy netalán teendő intézkedéseiben következetesen érvényre 
emelkedve bazai törvényeinkben biztositott autonom jogainkat 
érzékenyen megtámadja, és végkövetkezményeiben autonómiánk-
nak tényleges lerombolására vezethetne, a fenn  idézett törvény 
szellemével, de tiszta és félremagyarázhatlan  rendelkezésével is 
merő ellentétben áll: erkölcsi kötelességünk a törvény által 
biztositott jog megvédése czéljából a mélyen tisztelt képviselő-
háznál (főrendiháznál)  orvoslást keresni, illetőleg kötelező erejű 
törvénymagyarázatot kérni, annyival is inkább, mert az autono-
mia a jogok oly lánczolata, meljnél csak egy, és még oly 
csekélynek látszó lánczszem áttörése, vagy szétrepesztése meg-
fosztja  az éltető erejétől s eredményezi az egyik lánczszemnek a 
másik után való elhal! ását! 

A kérdés első sorban és ez idő szerint az erdélyrészi róm. 
katb. gyinnasiumok és a tankerületi királyi főigazgatóságok  kö -
zötti viszonyt illeti, melyre vonatkozólag vallás és közoktatási 
magy. kir. Miniszter úr ő Nagyméltósága azon feltevésből  indul 
ki, bogy e tekintetben az 1883. évi 30. tőrvényczikk 45. § a 
irányadó, miből kifolyólag  a tankerületi kir. főigazgatónak  vin-
dicálja a jogot, hogy érettségi vizsgálatainkon elnököljön s ő 
jelölje ki az Írásbeli tételeket: egyszóval: oly intézeteknek te-
kinti erdélyrészi kath. gymnasiumainkat, mintha azok az ő ren-
den1 kezése és közvetlen vezetése alatt állanának s melyekre is 
vonatkoznék tehát az idézett törvény 45. §-ának intézkedése, 
annyival is inkább, — mint ezt 15,983—1884. számú magas 
leiratában hangsúlyozza — mert gymnasiumaiuknál az érettségi 



vizsgálatokon eddig is állítólag — a kir. tankerületi főigaz-
gató volt a szabályszerű elnök. 

Miután az ellentétes és egymással ki nem egyeztethető 
felfogástárgyáta*az  1883. évi 30-ik törvczikk 45. §-aképezi, vagyis az 
a kérdés tárgya, vájjon az idézett törvény értelmében erdélyrészi 
kath. gymnasiumaink az autonom felekezetű  középiskolák közé 
tartoznak.e s azokra ennek következtében az idézett törvény 23 
és 24. §§-ainak rendelkezései alkamazandók e vagy oly iskolák 
azok, melyek a vallás és közoktatási Miniszter úr rendelkezése 
és közvetlen vezetése alatt állanak, melyekre tehát az idézett 
törvény 45-dik §a volna alkalmazandó, a végre, hogy a mi 
felfogásunk  helyességét kimutassuk, mely abban összpontosul, 
hogy gymna8iumainkra csakis az idézett tőrvényczikk 23. és 
24. §§-ai jöhetnek alkalmazásba, s hogy feltüntessük  sérelmes-
ségét azon nézetnek, melyet vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr ő nagyméltósága vall s mely szerint gymnasiumaink az ő 
rendelkezése és közvetlen vezetése alá tartoznának, melyekre 
ép azért a törvény 45. §-a nyerne alkalmazást, cbak azt kell 
kell igazolnunk, hogy: 

a) törvényen gyökeredző autonómiával biruuk; 
b) ezen autonómiánkat az 1883-iki 30. t. cz. is határozot-

tan elismeri; 
c) erdélyrészi katholikus gymaasiumaink soha sem állottak 

a vallás és közoktatási m. kir. Miniszter úr ő nagyméltóságának 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt. 

Az erdélyi helvét és ágostai vallású egyházak, nem-
kölönben az unitáriusok autonomicus jogait az Approba-
tis és Compilatae Contitutiones Erdély köztörvényei biz-
tosítják. Ugyanezen köztörvények biztosították és biztosítják 
az önkormányzati jogot az érdélyi róm. kath. egyháznak is, mi-
vel a róm. kath. vallást mindenüt a négy recepta religiohoz 
számítják, ugyanazon függetlenséget  jogokat és kiváltságokat 
adnak a róm. kath. vallásnak is, mint a már bárom bevett val-
lásnak. 

Elégséges arra nézve hivatkozni az Approbata I. rész, I. 
czim, III. és IX. szakaszaira, habár a törvénykönyv egyéb szá-
mos helyei is hasonlót bizonyítanak. Valamint a protestaus 
atyafiak  Erdély sarkalatos törvényei által biztositott önkormány-
Kati jogok alapján egyházi, iskolai és alapítványi ügyeiket tüg-
getlenül kezelték és intézték, ugy intézték s kezelték ugyanazon 
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törvényes jogoknál fogva  az erdélyi róm. katholikusok is egy-
házi, iskolai és alapitványi Ügyeiket századokon át, köteles 
tiszteletben tartván az uralkodók legfőbb  felügyeleti  jogát. Az 
önkormányzati jog folytonos  gyakorlásáról tanúságot tesznek az 
erdélyi róm. katholikus Status által 1717. 1732. és 1791-ben 
hozott határozatok. 

Az erdélyi bevett négy vallás jogait s igy a róni. kath. 
Status autonómiáját is megerősíti Lipót 1691. deczember 4-iki 
hitlevele, melynek első pontja igy szól „in causa receptarum 
ibidem religionum, templorum, seholarum, parochiarum . . 
quam ibi nunc extant nihil alterabitur contradictionibus quibus-
cunque sive sacri, sive profani  ordinis, nihil unquam in contra-
rium valentibus." A harmadik pontban pedig ez áll: „Approba-
tas et compilatas patriae illiusleges constitutiones in vigore 
inviolabili permansuras dcclaramus." 

1775-ben az erdélyi főkormányszék  mellett tekintettel a 
róm. kath. Status törvényes autonómiájára, a róm. kath. vallási 
„egyházi, iskolai és alapitványi ügyek kezelésére és intézésére 
„Catholica Commissio" elnevezés alatt egy testület szerveztetett. 
A „Catholica Commissio" azonban a következő években felsőbb 
befolyás  által az autonómiával meg nem egyeztethető változáson 
menvén át, maguk az erdélyi karok és rendek az 1791-ben 
tartott országgyűlésből 146. sz. alatt a következő törvényjavas-
latot terjesztették ő Felsége elé: Quemadmodum directionem in 
rcligiosis apud Helveticae et Augustanae Confessionis  Evangeli-
cos prout et Unitarios tenore Approb. Const. Part. I Tit. I. art-
III. usuque conntiguo et legali per Status earundem religionum 
seu illarum Consistoria gerere solent; ita a parte R Cathoiico-
rum etiam negotia Ecclcsiarura, seholarum item ac piarum tun-
dationum annuente sua Maiestate SSma ipsissimis Statibus R. 
Catholicis eorumque Episcopo dirigenda concredantur, sublatis 
vigore praesentis articuli Commissionibus cum influxu  et sub 
directione Gubernii Regii hactenus celcbratis." Ezen előterjesz-
tésre a legfelsőbb  elhatározás a következő intézkedésben fejez-
tetett ki: „Admissum, ut Catholici etiam négotia sua scbolastica 
fundationalia  et ecclesiastica, postquam scilicet illa, una cum 
ratione manipulationis clarius determinata nostraeque regiae re-
solutioni substrata fuerint,  (exceptis illis, quae directe Episcopo 
reservata sunt, ad instar Consistoriorum reliquarum religionum 
sub suprema inspectione nostra regia, solitisque circa illa Ha-
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jestatis juribus seorsim pertractent, confieienda  vero desuper-
protocolla autbentica, tam Catholici, quam etiam reliquarum re-
ceptarum religionum consistoria Maiestati nostrae medio Guber-
nii nostri regii de mense in mensem substemant." 

Az erdélyi róm. ka*h. Status törvényes önkormányzati jo-
gát elismerő és újból megerősítő eme legfelsőbb  elhatározás kö 
vetkeztében a „Catholica Comissio," tekintettel a törvényes 
autonómiára, a főkormányszék  mellett katholikus férfiakból 
szerveztett és a katb. egyházi, iskolai és alapítványi ügyeket a 
a püspökkel együtt önállólag kezelte zavartalanul egészen 1848-ig. 
Törvényesen ki volt zárva minden befolyás,  melyet más 
vallásfelekezetü  egyének róm. kath. egyházi, iskolai és alapít-
ványi ügyek elintézésére netán gyakorolni kivántak volna. 

Az 1848/9-iki események a „Catholica Commissio" békés 
működését is megzavarták s az absolut kormány alatt autonó-
miánk némi csorbát szenvedett ugyan, de az erdélyi püspökök 
a k?th. Status egyházi iskolai és alapítványi ügyeinek intézésé-
re való befolyást  akkor is hathatósan és kielégítő eredménynyel 
vindicálták. 

Az absolut kormány tehát önkőrmányzati jogaink törvényes-
ségéről felvilágisittatván  és meggyőződvén — azokat illő tiszte-
letben tartotta, épen azért érthetetlen előttünk az, hogy a ma-
gyar alkotmányos kormány czélozzon minket elütni azon joga-
inktól, melyek alkotmányos törvényeken alapúinak! 

Az erdélyi kir. főkormányszék  1861-ben visszaállíttatván, 
a kath. bizottság is szerveztetett s teendőit folytatta  még a kir. 
főkormányszék  feloszlatása  után is. 

Az alkotmányos aera reggelén, 1866. évi január 10-én az 
erdélyi kath. Status egyetemes gyűlést tartván, feliratot  intézett 
Ö Cs. és apostoli királyi Felségéhez, kérvén: bogy az erdélyi 
katb. egyháznak törvényeken és régi gyakorlaton alapuló teljes 
autonómiája visszaállittassék. E felterjesztésre  1867. évi szeptem 
ber 12 én 896. eln. szám alatt a vallás- és közoktatásügyi minisz-
teri leirat szerint: ő cs. és apostoli királyi Felsége 1867. évi 
augusztus 19-én kelt legfelső  elhatározásával legkegyelmeseb-
ben megengedni méltóztatott, hogy a „Catholica Commissio" 
hatásköréhez tartozott ügyek az erdélyi róm. kath. Statusnak 
1866. évi január 10-én Kolozsvártt tartott gyűlésén felvett  jegyző-
könyvben körülírt szerkezetű gyűlésnek, s az annak kebeléből 
választandó bizottságnak befolyásával  kezeltessenek és intéztess 
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senek. E legfelsőbb  elhatározás következtében a kath. Status 
gyUlés 1868 ban és folytatólagosan  1873 ban megtartatván, ez 
utóbbi évben saját kebeléből az igazgató-tanácsot megválasztot-
ta és utasítással ellátta, mit a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 1873. évi junius 16-ról 1008. eln. sz. alatt jóvá-
hagyni méltóztatott. Azóta az erdélyi kath. Status több izben 
gyűlt össze és hozott üdvös határozatokat; az igazgató-tanács 
pedig a hatáskörébe utasított ügyeket, jelesen az erdélyi kath. 
alapok kezelését a kath. középiskolák feletti  rendelkezést és 
közvetlen kezelést végzi. 

A mondottakból főbb  vonásokban kitűnik az erd. róm. 
kath. egyházmegye önkormányzatának^eredete, fejlődése  és jelen 
legi áJlása s ezen önkormányzati jog törvényessége és folyto-
nos gyakorlása. 

Az erdélyi kath. Statust azautonomiától az nnio sem foszthatta 
s nem is fosztotta  meg; mert a Lipót-féle  hitlevelet és az azzal 
együtt Erdélynek valamennyi alaptörvényeit nem csak Fe-
rencz és Ferdinánd Ő Felségeik 1792-ben és 1837-ben kiadott 
ünnepélyes felavatási  okmányokban, hivatkozva a királyi szó 
szentségére, megerősítették; hanem ő cs. és apostoli királyi 
felsége  I. Ferencz József  dicsőén uralkodó fejedelmünk  is es-
küvel biztosította jogainkat. Az 1790—1791-iki második törvény-
ezikk a királyi legfelsőbb  megerősítést igy fejezi  ki: „promit-
tentes et assccurantes eosdem Status et ordines verbo Nostro 
regio et principali, lideque apud Nos etaugnstam dornum Nost-
ram nunquam violabüi, quod Nos juxta praeinsertum sacrum 
diploma Leopoldinum legesqne abinde dietaliter latas, vei in 
futurum  ferendas  universos et singulos magni principatus Trans-
sylvaniae trium,nationum et quatuor reciptarum religionum sta-
tus et ordines in suius juribus, legibus, libertatibus et appro-
batis consvetudinibus sancteet illibate conservabimus, conserva-
rique curabimus." 

Az 1867. évi koronázási eskü szavai igy hangzanak: Eskü-
szünk . hogy az Isfen  egyházait, Magyarország és társ-or-
szágai törvényhatóságait, egyházi és világi minden rendű lakosait 
jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, szabadalmaikban, 
törvényeikben, régi jó és helyben hagyott szokásaikban meg-
tartaudjuk." 

Az erdélyi róm. katb. Status autonómiáját az unió rész-
letes szabályozásáról szóló 1868. óvi 43. t. cz. 14. §.a is elis-
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meri és megerősíti, mondván: „Erdély mindazon törvényei, melyek 
az erdélyi területen és a korábban úgynevezett magyarországi 
részekben a bevett vallásfelekezetek,  egybázak és egyházi ha-
tóságok vallásgyakorlati és önkormányzati szabadságát, jogegyen-
lőségét, egymás közötti viszonyait s illetőleg hatáskörét bizto-
sítják, nem csak sértetlenül fentartatnak,  hanem egyszersmind 
a görög és örmény katkolikus és a keleti görög szertartású 
egyházakra is kiterjesztetnek." 

De elismeri autonómiánkat az 1883. évi 30-ik törv.-czikk 
is kifejezetten,  midőn 41. §-ában hangsúlyozza külön, hogy az 
erdélyi részekben a kath. Status által fentartottés  vezetett kö-
zépiskolákra vonatkozólag mindazon jogok, melyeket eddig a 
kath. Status gyakorolt, érintetlenül hagyatnak a 

Kifejezetten  elismerte a magy. törvényhozás ezen intézke-
dése által azt, hogy lényeges különbség létezik tényleg és jo-
gilag az erdélyrészi kath. középtanodáknak egy felől,  másfelől 
pedig a királyhágóntuli magyarországi kath. középtanodáknak 
a kormányhoz való viszonya tekintetében, sőt hogy a magy. törvény-
hozás intentiója volt épen ezen lényeges különbségnek határozott 
kifejezést  adni, felfogásunk  szerint kétségbevonhatlanul kiviláglik 
magából azon tényből, hogy daczára annak, hogy a gymnasi-
umi és reáliskolai oktatásról szóló, a mélyen tisztelt képvise-
lőházhoz beterjesztett miniszteri törvényjavaslatban eredetileg 
csakugyan semmi szó sem volt az erdélyi róm. kath. Status, 
mint autonom egyházmegye középiskoláiról; daczára annak 
tehát, hogy az eredeti törvényjavaslat az erdélyrészi róm. kath. 
egyházmegyét tényleg nem czélozta az autonom egyházmegyék 
közé számítani s az erd. katb. Status középiskoláit is azon hazai 
középiskolák sorába szándékozott állítani, melyekről az eredeti 
törvényjavaslat azt mondotta volt: „bogy mindazon középisko-
lák, melyek a vallás és közoktatásügyi Miniszter kezelése alatt 
lévő alapokból tartatnak fenn,  avagy általában a melyek je-
lenleg a vallás és közoktatásügyi Miniszter rendelkezése és köz-
vetlen vezetése alatt állanak, maradnak továbbra is a vallás-
é8 közoktatásügyi Miniszter rendelkezése alatt és a törvénynek 
az államilag fenntartott  középiskolákra vonatkozó határozatai 
reájok nézve is érvényesek"; mégis törvénybe iktatta a magy. 
törvényhozás az 1883. évi 30 ik t. cz. 41. § nak tartalmát, ha-
tározott elismeréseül autonom jogainknak s kath. középiskolá-
ink kivételes helyzetének, szemben a királyhágóntuli magyar-
országi katb. középiskolákkal. 
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S mintán e § ban autonómiánkat látjuk határozottan el-
ismerve 8 ugy vagyunk meggyőződve, hogy ezen §. szerint 
épen az erdélyrészi róm. kath. középiskolák az autonom fele-
kezeti középiskolák sorába tartoznak, mert elienesetben a 41. 
§ nak törvénybeiktatása valóban értelem nélkül való volna, 
annyival is inkább, mert a vallás és közoktatásügyi m. kir. 
Miniszter urnák 7044/1885. számú m. leiratában foglalt  azon 
érvelését, mintha az esetben, ha az 1883. évi 30. t. cz. 41. 
§-nak szavai oda értetnek, bogy az erdélyrészi katb. középis-
kolák az autonom felekezeti  középiskolák közé tartoznak, ak 
kor a törvány 46. §a mellett, mely az autonom felekezeti  is-
kolákról szól, a 41. §. teljesen felesleges  és értelem nélkül 
való volna, egyáltalában nem oszthatjuk, sőt tévesnek tartjuk. 

Kellett szükségkép intézkedni a 41. §-ban kifejezetten  az 
erdélyrészi kath. középiskolákra vonatkozólag éppen azért, hogy 
azok az autonom felekezeti  középiskolák közé minden kétséget 
kizárólag sorolandóknak tekintessenek; azok sorából, melyek a 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt állanak határozottan kivétessenek; kellett pedig 
intézkedni azért, mert miután Erdélynek az anyaországgal való 
egyesülése jogilag és tényleg megtörtént, de az anyaország róm. 
katholikusai autonómiával mind ez ideig— fájdalom!  — csak-
ugyan nem birnak, nagyon valószínűleg azon téves felfogás  vált 
volna uralkodóvá, mintha egyenlő elbírálás alá esnének az 
összes katb. középiskolák, s mely a királyhágóntuli magyar-
országi katb. középiskolák csakugyan a vallás és közoktatási 
magy. kir. miniszter rendelkezése és közvetlen vezetése 
alatt állanak, az idézett 41. § nak törvénybe iktatása nélkül 
nagyon is közel állott volna azon feltevés,  hogy az erdélyi 
kath. középiskolák is ily tcrmészctücknck tekintessenek. S 
nem lehetett volna a ténynek valódi állásának megfelelő  kife-
jezést adni az által sem, ha egyszerűen az idézett törvény azon 
ezikkelyeinél, hol a felekezeti  tanintézetek helyzete és viszonya 
szabályoztatik, a felekezeti  tanintézetek mellett kifejezetten  fel 
emiittettek volna az erdélyi katb. középiskolák is, mert bárha 
ugy a kath. Status, mint a többi bevett vallások törvényi által 
biztusitott autonómiával birnak, mégis mig a katholikusok au-
tonómiájánál az állam legfőbb  felügyeleti  jogán kivül Ö Felsé 
gének, mint magyar apostoli Kiráynlak, ezen minőségéből folyó 
legfelsőbb  kegyúri joga megóvandó volt, addig a többi bevet; 
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vallásfelekezetek  autonómiáját illetőleg csakis az állam legfőbb 
felügyeleti  jogának épségben tartásáról kellett gondoskodni; 
ezért volt tehát elkerülhetlen az idézett törvény 41 § nak in-
tézkedése, s ezért foglaltatik  abban ezen tétel „mindazon jo-
gok, melyeket eddig a kath. Status gyakorolt." 

Az előrebocsátottakban, ugy hisszük, megdönthetlen alapon 
mutattuk ki azt, hogy az erdélyi kath. Status autonomiája ha-
zai töi vényeink ben életerős gyökeret nyert, melynek folytonos 
életműködését és életjogosultságát legújabban az 1883. évi 30. 
t. cz. is kifejezetten  elismerte. 

És e mellett legerősebb bizonyítéka saját felfogásunk  helyes 
ségének és a vallás- és közoktatási magy. kir. Miniszter úr ő 
nagyméltósága által elfoglalt  állás törvényellenességének egész 
erővel jelentkezik ép a gyakran idézett törvény 45. §-ban, mely-
nek 2-dik pontja a tankerületi kir. főigazgató  kötelessége és joga 
gyanánt emliti ugyan, hogy: „ö vezeti az érettségi vizsgálatokat 
és azokon elnököl," a bevezető sorokban azonban maga ezen 
törvény a tankerületi kir. főigazgatónak  ezen jogát azzal korlá-
tolja, hogy: ezen hatáskör őt csak is a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter r e n d e l k e z é s e és k ö z v e t l e n v e z e t é s e 
a l a t t á 11 ó, valamint a törvényhatóságok és községek, továbbá 
a társulatok és egyesek által fentari  ott középiskolákban illeti 
meg; nyilván való pedig — maga a törvény 41. § a határozot-
tan elismeri és kijelenti — hogy az erdélyrészi kath. középis-
kolák az erdélyi kath. Status által tartatnak fenn  és általa ve-
zettetnek ! 

Mi magunk tartjuk fenn  középiskoláinkat s fenntartjuk  oly 
alapból (az erdélyi róm. kath. Status középiskoláinak fentartá-
sára szolgáló tanulmányi alapból), mely nem állott ezelőtt sem, 
de nem áll jelenleg sem a kormány, illetőleg a vallás- és köz-
oktatásügyi magy. kir. Miniszter kezelése alatt. Ezt bizonyítja 
az erdélyi róm. kath. tanulmányi alap tetemesebb törzsvagyo-
nának eredete, az alapnak a múltban történt s a jelenben tör-
ténő hasznosítása ép ugy, mint annak kezelése. 

Tanulmányi alapunk legtetemesebb törzsvagyonát a ko-
lozsmonostori uradalom képezi. Ezcu uradalmat 1059. körül I. 
Béla adományozta a Szent-benedekrendieknek. Más királyaink 
ez alapítványt idők folytán  tetemesen gyarapították, (le a 16. 
század ftajnos  mozgalmaiban Izabella és Zápolya János Zsigmond 
kormánya alatt az uradalom saecularizáltatott. Később Báthori 
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István Erdély fejedelme  és Lengyelország királya a kolozsrao-
nostori uradalmat több mellék javakkal együtt akkori tulajdo-
nosaitól saját pénzén megvásárolta és 1581. május 12-én kelt 
adomány-levelénél fogva  a kolozsvári róm. katb, főiskolának 
adományozta. 

Minthogy a főiskola  vezetői a Jezsuiták voltak, az alapít-
vány jövedelmét is ők élvezték; azonban az adomány-levél tar-
talma és intentioja bárkit is meggyőzbet arról, hogy ezen ala-
pítvány az erdélyi róm. kath. ifjúság  oktatásának biztosítására 
lett szánva kizárólagosan, s csak esetleges dolog az, hogy az 
uradalom jövedelmét a Jezsuiták is mint tanárok élvezték. 

Néhány év letelte után a megujult vallási zavargások ide-
jében a Jezsuiták az országból kiutasittatván, az erdélyi protes-
táns fejedelmek  alatt, a kolozsmonostori uradalom a katboliku-
soktól minden kárpótlás nélkül a Fiscus részére lefoglaltatott  s 
egyes részei inscriptionaliter elzálogosittattak. Midőn a 17-ik 
század vége felé  Erdély a dicsőén uralkodó ausztriai ház fenn-
hatósága alá került és a Lipót-féle  hitlevél kihirdettetett, a ka-
tholikusok és protestánsok között némely templomok és javak 
végett felmerült  sérelmek tárgyalása következtében a Rendek 
között létrejött kölcsönös megállapodás folytán  I. Lipót 1693. 
évi ápril 9-én kelt legfelsőbb  elhatározásával az erdélyi Karok-
nak és Rendeknek megengedte: „quod quinúecim florenornm 
millibus pagum Monostor a moderno possesore redimere et ca-
tholicis jure perennali in nsus ecclesiarum et seholarum cath. 
applicandum tradere possint." A mi meg is történt, s a ka-
tholikusok az uradalmat a Báthory-féle  adomány-levél értelmé-
ben a Jezsuiták használatába bocsátották. 

III. Károly 1732. évi october 15-én kelt legfelsőbb  elha-
tározásával megengedte, hogy a Jezsuiták a kincstár minden 
megterbeltetése és minden remélhető kárpótlás nélkül saját pén-
zükön a kolozsmonostori uradalom többi részeit is, melyek még 
idegen kézen vannak, kiválthassák. A váltság összeg előállítására 
a katholikusok tetemes áldozatokat hoztak, igy például báró 
Apor egymaga 30,000 forinttal  járult a megváltási mUvclcthcz. 
Az ekép ismételten megvásárolt kolozsmonostori uradalom mint 
az ifjúság  nevelésére szolgáló kizárólag kath. tulajdon birtok az 
1744. évi 8 ik t. cz. által a korona ja .vak (pura fiscalitas)  so-
rából örök időkre kitöröltetett. Az erdélyi katholikusok az egész 
kolozsmonostori uradalmat ekép megszerezvén, mi volt termé-
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szetesehb, mint bogy az erdélyi kath. Status a dorainiumot, mint 
kizárólagos saját tulajdonát, a Jezsuitarendeknek 1773-ban tör-
tént feloszlatása  után, legfelsőbb  jóváhagyással az erd. róm* 
katb. tanulmányi-alap törzsvagyonává tette. 

Tanulmányi alapunk kisebb törzsvagyonát képezi azon 
116,618 forint,  melyet a Jezsuita-vagyonból Mária Terézia ok-
tatási czélokra kiadatni rende11. 

Az alap gyarapodott megtakarítások által és egyes jótevők 
adományaival, kik között Kovács Miklós néhai erd. püspök 
37,654 frt  80 kr. adománynyal tündöklik. 

A tanulmányi alapot, mint egyéb erdélyi kath. alapokat, 
az apostoli Király Ő Felsége legfőbb  felügyelete  alatt a „Ca-
tholica Commissioa kezelte. Névszerint a kolozsmonostori uradal-
mat hosszú időkön át, mint az erdélyi kath. Status időszerinti 
fejei,  az erdélyi püspökök kezelték és szolgáltatták be a jöve-
delmet a tanulmányi alapba. 1849-ben törvényellenesen az ura-
dalom a püspöki kezelés alól kivonatott ugyan és kincstári ke-
zelés alá került, mi a tanulmányi alap jövedelmének kipótolhat-
lan csökkenésével járt is; de a magyar alkotmány helyreállítá-
sának kezdetén az uradalom is a kath. bizottság, későb az er-
délyi egyházmegyei igazgató tanács kezelése alá került, s ezen 
autónomikus testület kezelése alatt van ma is. 

A tanulmányi-alap pénztökéje az erdélyi kir. kincstárnál 
és magánosoknál volt elhelyezve. Ugy a pénztőkék, mint a ko-
lozsmonostori alapítványi uradalom után befolyó  jövedelmek a 
kincstárnál lévő alapítványi pénztárba szolgáltattak be. A kincs-
tár lévén tehát a tanulmányi alapnak pénztárnoka, a püspök és 
a Catholica Commissio a jövedelmeket nyilvántartották, a kath. 
b izottság a püspök előterjesztésére a tanárok fizetését  és az is-
kolák szükségeire megkívántató összegeket az alapítványi pénz-
tárnál utalványozta Igy történik cz ma is. 

A bevételek és kiadások az alapítványi főpénztárnál  s vi 
déken az adóhivatalok közvetítésével történvén, mi természete-
sebb, mint hogy a kincstár, mint az alap pénztárnoka készíti 
el az ő tisztviselői által a bevételekről és kiadásokról szóló ki-
mutatásokat, melyek az előirányzat és a számadás összeállitá 
sához szükségesek. Az erdélyi róm. kath. tanulmányi-alap költ-
ségvetését a miniszteri számvevőség állítja össze az erdélyi egy-

* házmegyei autonom testületnek, az I g a z ga tó-t a n á c s j a v a s -
a t a i éi  ut n i t á s a i a l a p j á n , úgyszintén a számadásokat 
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is. Ugy a költségvetést mint a számadásokat hozzánk, netáni 
észrevételeink és h o z z á j á r u l á s u n k megtétele végett min-
dig leküldeni tartozik. 

Nemcsak a kolozsmonostori uradalmat, hanem a tanulmányi 
alapnak az alapitványi főpénztárnál  őrzött pénztőkéit is az erd. 
kath. Status állandó képviselői kezelik. Az alap ezen részénél 
időnkint eszközölt pénzműveleteket az alapitványi főpénztár  és a 
miniszteri számvevőség, az egyházmegyei Igazgatótanács utasí-
tására, ugy hajtja végre, mint az utasitás szól. Az alap megta-
karíthatott jövedelmeit tőkésítés végett az Igazgató-tanács he-
lyezi el. 

Az alap peres ügyeinek intézésére külön jogügyi tanácsost 
tartunk. A mi legdöntőbb, az alap költségvetésében csak azon 
szükségletek találhatnak fedezetet,  melyeket a pUspök és Igaz-
gató-tanács ilyenekül javaslatba hoz, vagy elismer És épen ily 
nagy fontosságú  az is, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium, tekintettel az erdéiyi egyházmegye önkormányzati jogaira, 
az erdélyi katb. alapokból utalványozásokat még a megállapított 
költségvetés keretén belül sem tehet s igy az erdélyi róm. kath. 
tauulmáuyi-alapból sem. 

Nyilvánvaló tehát, hogy az erdélyi kath. középiskolák az 
erd. róm. kath. Status által oly alapból tartatnak fenn,  mely 
egyenesen és közvetlenül az erd. róm. kath. Status, illetőleg 
ennek kiküldöttje, az Igazgató Tanács által kezeltetik; nyilván-
való, hogy nem lehet — ép ezen önkormányzati jogainkra te-
kintettel — a mi erdélyi kath. középiskoláinkat egyenlő, vagy 
csak hasontermészetiieknek is tekinteni a királyhágóntulí magyar-
országi, az ottani tanulmányi alapból fentartott  katb. közép-
iskolákkal. 

Legkevésbbé sem alterálja ezen tételt azon körülmény — 
melyről fennebb  tettünk említést, — hogy alapitváuyi pénztá-
runkat a kir. kincstár gondozza, hogy a bevételek és kiadások 
az alapitványi főpénztárnál  s vidéken az adóhivatalok közvetí-
tésével lénik, hogy a kincstár készítteti el tisztviselői által a 
bevételedről és kiadásokról szóló kimutatásokat s állíttatja össze 
a mi utasításaink alapján évi költségelőirányzatunkat. 

Nem egyéb ez, mint még fennálló  maradványa azon kornak, 
melyben a róm. kath. vallás államvallás jellegével birt; azon 
kornak, melyben a katb. vallás kiváló fejedelmi  patrociniumban 
részesült, azon fejedelem  részéről, ki apostoli királyi minőségben 
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amúgy is a katholikus egyház legfeusőbb  kegyura! Az érintett 
állami közegek csak pusztán végrehajtói a Status, illetőleg az 
igazgató-tanács meghagyásainak, melyet a rendelkezés joga 
megillet s ezen végrehajtás körlili teendőkért a Status évi 2297 
frttal  az illető közegeket dijazza is. 

Az erdélyi kath. Status önkormányzati jogaiból kath. kö-
zépiskoláink fenntartására  szolgáló alapunknak fennebb  kifejtett 
eredete-, hasznosítása- és kezeléséből önként következik végUl 
az, a mi a fennforgó  kérdésnél a fegfőbb,  hogy t. i. az erd. róm. 
katb. gymnasiumok soha sem állottak a kormány s jelenleg 
sem állanak a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. Miniszter úr 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt. Folytonos és megczá-
folhatlan  tények igazolják ezen állitásunk valóságát. 

Tény az ugyanis, bogy — mint fennebb  már történelmileg 
levezetve volt — 1775-ben már az erdélyi főkormányszék  mellett, 
tekintettel épen a róm. kath. Status törvéuyes autonómiájára, a 
róm. kath. vallási, egyházi, iskolai és alapítványi ügyek keze-
ésére és intézésére „Catholica Commissio" elnevezése alatt egy 
testület szerveztetett; tény a/, is, hogy ezen, a főkormányszék 
mellett ugyan, de önáliólag működött cath. commissio — mint 
levéltára szakadatlan lánczolatban bizonyítja — kath. középis-
koláink bel- és külügyeit, a kir. főkormányszék  feloszlatása 
után pedig az ideiglenes kath. bizottság, az igazgató tanács 
megválasztása után végül ez utóbbi intézte az erd. püspökkel 
mint az erdélyi kath. Status fejével  egyetértve; a tantervet meg-
állapította, előírta, módosította, a tankönyveket meghatarozta 
stb. a mint azt a körülmények megkívánták s az iskolák hala-
dása szükségessé tette; a tanárok fizetését  szabályozta,megálla-
pította s az intézetek szükségeinek fedezéséről  gondoskodott; a 
középiskolai igazgatók jelentései, javaslatai hozzá intéztettek és 
általa látattak el s a mit legelői kellett volna említenünk, mert 
legpregnansabban fejezi  ki az önálló rendelkezési és közvetlen 
vezetési jogot, a középiskolai tanárok általa neveztettek ki s 
fizetésök  általa utalványoztatottt. 

És nem mulaszthatjuk el e helyen a cath. commissio jogi 
állását közelebről is megvilágítani, nehogy azon téves felfogás, 
mely vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter urnák 
7044/1885. sz. a. kelt magas leiratában kifejezésre  jutott, mely-
ben az állíttatik, hogy: „mert e commissio a kormányszéknél 
állott fenn,  az nem volt független,"  s melyben az is mondatik, 
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hogy: „köztudomásu dolog és a volt erdélyi főkormányszék 
minden actái eléggé bizonyítják, hogy nem volt e commissio 
egyéb, mint a főkormányszék  alárendelt organuma, mely a 
kormány tanácsosaiból állott s melynek határozatai csakis ja-
vaslatok természetével birván, a főkormányszék  üléséből, annak 
nevében és pecsétjével emelkedhettek rendeleti érvényre, — 
általunk elismertnek tekintessék s esetleg kővetőkre találjon, s 
hogy szembetűnővé váljék, mily könnyedén czéloztatik egy 
történelmi institutio maga eredeti jellegéből kivetkeztetni! 

Az erdélyi kath. Status autonomiája akkor, midőn 1775-ben 
s folytatólag  1790-ben a cath. commissio szerveztetett, vita tárgyát 
már nem képezte, a katholikusok autonom joga is hazai törvé-
nyek és kir. eskü áital biztositva lévén. A cath. commissio szer-
vezése tehát nem volt egyéb, mint egy modus vivcudinek meg-
állapítása arra vonatkozólag, hogy miképen gyakoroltassanak 
állandólag azon autonom jogok, melyek a csak hosszü időközökben 
összeillő Statust magát megillettek. Azon körülmény már, bogy 
az autonom jogokat folytonosságban  gyakorolni hivatott testület 
a kir. főkormányszék  kebelében alkottatott meg a „Catholica 
Commissio" alakjában, korántsem tekinthető olybá, mintha ezen 
alakzatban az államkormány befolyása  és rendelkezési joga czé-
loztatott volna megállapittatni és biztosíttatni, mert ezen feltevés 
ellenkeznék határozottan az autonomiát biztosító hazai törvényekkel 
és az annyiszor elhangzott az autonomiát biztosító királyi esküvel. 
A szervezés ama módozata szoros összefüggésben  állott az akkori 
állami és társadalmi viszonyokkal. A kir. főkormányszék  volt a 
legfelsőbb  államhatalom képviselője, az erdélyi püspök a tanácsnak 
tagja volt, tanácsosai és főtisztviselői  sorában Erdély legkiválóbb 
családainak elismert tehetségű ivadékai tündököltek,a kormányszék 
tanácsosai maga az országgyűlés által választattak. Azon időben 
tehát, midőn még azon körülmény sem hagyható tekinteten kivül, 
hogy ha törvényileg talán nem is, de tényleg a kath. vallás 
uralkodó vallás volt, mondhatni legtermészetesebbnek látszhatott 
azon testületet, mely hivatva leendett gyakorolni folytonosságban 
a kath. Status autonom jogait, épen a kir. főkormányszék  ke-
belében, P ,az a főkormányszéknél  felállítani;  mert ily módon 
látszba' épen biztosítottnak az, hogy a leghivatottabbak, leg-
képzettebbek, legtekintélyesebbek fogják  intézni az ügyeket, 
sőt mert a főkormányszéki  tanácsosok választás utján jutottak 
a tanácsba, ez uton a cath. commissio megalkotására a világi 
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katholikusok befolyása  is némileg előtérbe helyezettnek tlint fel. 
Hogy a kath. Commissio tagjai ezen szervezet mellett egy-

szersmind a kormány:tanács tagjai voltak, koránt sem enged 
következtetést vonni arra, mintha a kath. Commissio a kir. fő-
kormányszékhez alárendelt vagy függő  viszonyban állott volna. 

Az ilyen alárendelt, vagy függő  viszony ellen tanúskodik 
első sorban ép azon körülmény, hogy a kath. Status autonom 
jogaiból felmerülő  ügyek nem ugy, mint más kormány- vagy 
államügyek a főkormányszék  valamely ügykezelési osztályára 
bizattak, hanem szerveztetett egy külön testület a fökormány-
széknél 8 már ezen körülmény is mutatja, hogy nem subordinalt 
viszony forgott  fenn,  hanem a szervezett testületnek épen önálló-
sága czéloztatott. 

De határozott és elvitázhatlan kifejezést  nyert ezen önállóság 
és a főkormányszéktől  való függetlenség  magában a szervezett 
mikéntjében. Mert nem áll az, mit a Miniszter úr ő nagyméltó-
sága m. leiratában az elvitázhatlan történelmi tényekkel ellentétben 
állit, mintha a „Cath. Comissiottfa  „kormány tauácso3ai"-ból állott 
volna minden megkülönböztetés nélkül, sőt épen az a szervezet 
jellemzője, az a kétségbe vonhatlan bizonyítéka annak, hogy a 
Catholica Commisionál nem állunk kormány-közeggel szemben, 
hogy e commisionak tagjai csak is a katholikus vallású taná-
csosai és titkárai a kir. főkormányszéknek  lehettek s a kor-
mányzó is csak az esetben elnökölhetett a cath. commissio 
üléseiben, ha róm. kath. vallású volt. 

Az ilykép tisztán és kizárólag kath. férfiakból  alakult 
bizottság a dolog természetéből kifolyólag  függetlenül  és önál-
lólag kellett, hogy határozzon, miután más vallásnak a kath. 
ügyek intézésébe semmi szin alatt sem folyhattak  be, követke-
zőleg a kir. főkormányszék,  mint vegyes vallásúakból álló tes-
tület, mint olyan nem is jöhetett azon helyzetbe, hogy esetleg 
feljül  bírálja saját ülésében a Catholica Commissio határozatait, 
vagy, mint a miniszter Úr Ö nagyméltósága képzeli, a catholica 
commissio javaslatait rendeleti érvényre emelhesse. S épen az 
hogy a kir. főkormányszék  nem birt hatáskörrel soha arra, bogy 
a Catholika Commissio határozatait felülvizsgálja,  vagy rendeleti 
érvényre emelje, legfénycsebbeu  az által van igazolva, hogy a 
Catholica Comissionak a kormányszéknél fennállása  egész idejé-
ből (1790-től 1869-ig, vagyis a főkormányszék  feloszlatásáig), 
tehát 80 évi szakadatlan működés tartamából egyetlen esetre 
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actára sem lehet akadni a főkormányszék  levéltárában, mely 
arra mutatna, bogy ilyesmi csak megkiséreltetett volna is! 

Ezen önállóság és függetlenség  mellett bizonyít még — ha 
a fennebbieken  kivül még bizonyítás szükségéről lehetne szólani 
— a kir. főkormányszék  feloszlatása  után életbeléptetett ideig-
lenes katholikus bizottmány s a kath. Status által legfelsőbb 
jóváhagyás mellett megválasztott kath. igazgató-tanács működése. 

S ha a legújabb időket tekintjük is, az erdélyi kath. Status 
jogai és jogaiuak tényleges gyakorlata koránt sem szenvedtek 
megszorítást Ő Császári és Apostoli Királyi Felségének 1867. 
augu8ztu3 hó 19-én kelt legfelsőbb  elhatározása nyomán, sőt 
ujabb és további megerősítést nyertek, mert ujabban elismertetett 
ez alkalommal, hogy az erd. róm. kath. Statusnak 1866. évi 
január 10-én Kolozsvártt tartott gyűlésen felvett  jegyzőkönyvben 
körülírt szerkezeti gyűlést s az annak kebeléből választandó 
bizottságot megilleti azon egész hatáskör, mely addig a catholica 
commissio hatáskörét képezte; és midőn a Statusgyülés 1873-ban 
saját kebeléből megválasztotta az igazgató-tanácsot s azt azon 
utasítással látta cl, a melyet vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Miniszter ur ő nagyméltósága 1873. junius 16-ról 1008. eln. sz. 
alatt jóváhagyni méltóztatott, ezen utasitás minden egyes meg-
határozása s az Igazgató-Tanácsnak már egy évtizedet meghala-
dólag ezen utasításon nyugvó minden egyes ténykedése a leg-
határozottabb bizonyítéka annak, hogy az erdélyi kath. közép-
iskolák jelenleg is az erdélyi róm. katb. Status, illetve a kath. 
igazgató-tanács kizárólagos egyenes rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt állanak, ezekre vonatkozólag a kormány, illetve 
a vallás és közoktatási m. kir. Miniszter úr semmi irányban sem 
rendelkezett, ezeket közvetlenül nem s csak is közvetve s csak 
annyiban ügyelte fel,  a mennyiben az állam legfőbb  felügyelet1 

jogát a szintén önkormányzati joggal biró protestáns középisko-
láknál is gyakorolni hivatva van. 

Ezen önállóságon és függetlenségen  mit sem változtatnak 
a fenntisztelt  legfelsőbb  elhatározásnak a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter ür által 7044/1885. sz. a. kelt magas le-
iratában különösen hangsúlyozott azon végszavai: „legfelsőbb 
kegyúri és főfelügyelői  jogaim csorbítása nélkül"; mert a mi a 
legfőbb  fel1>  ;yeleti jogot illeti, az szabályozva van az 1883. évi 
30 ik tö lyczikkbcn az összes autonom felekezetek  által fenn-
tartott középiskolákra nézve, s mi is csak azt és ép azt kiván-

EQYHÁZTÖETÉNELMI ADATOK. II- 20 



306* 

juk, hogy e tekintetben reánk se alkalmaztassanak más szabá-
lyok, mint melyek a többi autonom felekezetekre  nézve alkal. 
mazást nyernek; Ő Felsége az Apostoli Király legfőbb  kegyúri 
joga elől pedig mi soha sem zárkóztunk el, csak hogy ezen leg 
főbb  kegyúri jog nem összetévesztendő a legfőbb  felügyeleti 
joggal, mert mig az utóbbmak gyakorlása az államhatalmat ille-
ti s a gyakorlás mikéntjének módozata tárgyát képezi az állami 
törvényhozásnak, és szabályoztatott is az 1883. évi 30-dik tör-
vényczikkben, addig a legfőbb  kegyúri jog a mindenkori apos-
toli király személyes áttiributuma s ennek gyakorlása mikéntje 
saját legfelsőbb  elhatározásától függ.  Azt tehát csakugyan nem 
lehet állítani, hogy az 1883. évi 30-ik t. cz.Jaz apostoli királyt megil-
lető jogot s annak mikéntjét szabályozta volna. 

A döntő e kérdésnél az, ho.iy a kath. Statust, illetőleg 
annak igazgató-tanácsát Ő csász. és apostoli királyi Felsége a 
kir. főkormányszék  mellett fennállott  cath. Commissio egész ha-
táskörével rnházta fel  régi hazai törvényeiken gyökeredző autó-
nomiánknak megfelelőleg;  tény az, hogy maga a vallás és köz-
oktatási magy. kir. Miniszter úr ő nmlga is éppen e legfelsőbb 
elhatározás nyomán 1867. szeptember 12 én 896. eln. sz. alatt 
kibocsátott leiratában határozottan arra utal, hogy az igazgató-
tanács az összes, eddig a katb. commissio hatásköréhez tartozott 
ügyeknek ugyanazon hatáskörrel való intézésére hivatott, azt 
pedig — ugy hisszük — fennebb  begyőzőleg megmutattuk, hogy 
a kath. Commissio egészen függetlenül,  önállóan vezette a kath. 
Status minden ügyeit. 

De nem vezettethetik le végül önkormányzati jogainknak 
bármily irányban, vagy bármily részben való szűkebb értelmezé-
se az érettségi vizsgálatok megtartásának eddigi módozataiból 
sem. 

Utalunk ugyanis egész tisztelettel arra, hogy midőn az er-
délyi kir. főkormányszék  1861-ben előbbi hatáskörébe ismét 
visszahelyeztetett, a működését szintén újból megkezdett Catho-
lica Commissio a katholikus Status egyházi, iskolai és alapítvá-
nyi ügyeinek intézésében ép ugy, mint az érettségi vizsgálatok-
nál is egészen önállóan intézkedett. 

Bizonyítja ezen állásunkat többek közt azon körülmény, 
hogy érettségi vizsgálati elnökül 

a) a gyulafehérvári  gymnasiumboz az erdélyi püspökség 
nek ajánlatára 1864. május 9 én 15,656. sz. alatt a Catholica-
Commissio által jelenlegi erdélyi püspökünk Ö nagyméltósága 5 

b) ugyancsak az emiitett gymnasiumhoz ugyancsak az er-
délyi püspök ajánlatára 1866. május 24-én 12,553. sz. alatt ha-
sonlólag a catholica Commissio által Bodnár Lajos kánonok; 



c) a székely-udvarhelyi gymnasiumhoz ugyancsak az et-
délyi pUspök ajánlatára 1866. április 21—9912. sz. alatt Csató 
József,  udvarhely kerületi föesperes  ugyancsak a cath. Commi-
sio által neveztetett ki. Midőn pedig 1869-ben a királyi főkor-
mányszék feloszlatásával  a catholica Commissio hatásköre az ide-
iglenes kath. bizottságra ruháztatott át, ezen bizottság nevezte 
ki többek közt 84—1869. sz. alatt Bodnár Lajos főesperest  a 
gyulafehérvári  gymnasiumnál megtartandó érettségi vizsgálat el-
nökéül az erd. püspök ajánlatára; ugyanezen bizottság kérte fel 
357—1870. sz. alatt Páll Sándor kir. tankerületi főigazgató  urat 
mint azon bizottság tagját, az erdélyi kath. középiskolákban 
megtartandó érettségi vizsgálatok elnökéül, ki 1870. május 20-iki 
átiratában a bizottságot felkéri,  hogy az határozza meg a vizs-
gák napját és jelölje ki az Írásbeli feladványokat,  nemcsak, de 
nevezett 811—1870. sz. alatt a megtartott vizsgák eredményéről 
a bizottságnak, melynek kiküldöttje volt, körülményes és rész* 
letes jelentést is tesz, mely jelentés, minthogy jelentést tevő 
magát, mint kir. taukerületi főigazgató  irta alá, azon megjegy-
zéssel vétetett tudomásul, hogy jelentést tevő nem mint tanke-
rületi főigazgató,  hanem, mint az erdélyi kath. bizottmány fölkért 
biztosa elnökölt az érettségi vizsgálatok alkalmával. 

Ugyancsak az emiitett kath. bizottmány által kéretett fel 
Páll Sándor atyánkfia  491/1871., 261/1872., 247. 392. és 426/1873. 
szám alatt hasonlólag mindannyiszor, mint az említett kath. bi-
zottmány tagja és 626.1873. és 750/1874. szám alatt ily minő-
ségben teszi meg eljárásáról szóló jelentését a kath. bizottmány-
nak mint kiküldőjének. 

Egész sorozata irattárunknak tanúskodik arról, hogy az 
írásbeli feladványok  az Igazgató-Tanács által mindannyiszor át-
tétettek ugyan Páll Sándor alyánkfiához,  de mindannyiszor hoz-
zá, mint az igazgató-Tanács helyettes elnökéhez s mindig annak 
kiemelésével, hogy a feladványokat  az igazgató-tanács előadójá-
val egyetértőleg jelölje ki, mi mindannyiszor igy is történt 8 az 
igazgató tanács közvetlenül intézkedett, mint ezt megdönthetet-
lenül igazolják többek között az Igazgató-Tanácsnak 322/1875., 
423. 428. 489/1875, 207 304/1876., 381/1877., 421. 449. 468. 
481. és 517/1883. szám alatti intézkedései. 

A tények szakadatlan lánczolata igazolja tehát, hogy még 
az érettségi vizsgálatokra vonatkozólag is önállóiag rendelkezett, 
gyakorolta a közvetlen vezetési jogot a kath. Commissio, később 
az ideiglenes katholikus bizottmány és az Igazgató-Tanács; 
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banem ba talán mi, mint a vallás és közoktatási Miniszter ür 
ő nagyraéltóságának az 1883. évi 30-ik tőrvényczikk életbelép-
tetése ntán való magatartása mutatja, csak abban nem hibáztunk, 
hogy nem vonakodtunk soha a magas kormány főtelügyeleti  jo-
gát elismerni; hogy előzékenységünk oly nagy volt, hogy az 
állam főfelügyeleti  joga tényleges gyakorlásával felruházott  kor 
mányi megbizottat mi magunk értesítettük iskoláink ügyeiről 
azok megtekintetését készséggel szemléltük, az érettségi vizsgák 
és más alkalmakkor a kormány megbízottját, mint egyszersmind 
Igazgató-tanácsunk tagját, megtiszteltük az elnöki functiok  átru 
házásával; ezen loyalis előzékenységünk oka talán annak, hogy 
most már erdélyi katholikus középiskoláink a történelmi tények-
kel és önkormányzati jogainkkal merő ellentétben, a magas kor-
mány, illetve a vallás- és közoktatási miniszter rendelkezése és 
közvetlen vezetése alatt állóknak czélozlatnak tekinteni. 

Ámde ezen előzékenységünk, úgyszintén azon, vallás és 
közoktatásügyi magy. kir. Miniszter ür által nagyon is hangoz 
tátott körülmény, hogy a tankerületi kir. főigazgató,  kit mi 
küldöttünk ki mint igazgató-tanácsunk tagját az érettségi vizs-
gálatok elnökéül, minden egyes érettségi vizsgálati bizonyít-
ványt kizárólag mint tankerületi kir. főigazgató  irt alá, törvé-
nyen nyugvó jogainkat sem nem gyengithette, sem nem enyész-
tethette el. 

J naga a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. Minisz 
ter ui u nagyméltósága a tankerületi kir. főigazgató  ily termé-
szetű működésére csakis 8886/1869. számú, a tankerületi kir. 
főigazgatóhoz  intézett rendelete kibocsátása óta utalhat; ámde 
a mi autonom jogaink korábbi keletűek, törvényen és az apos-
toli Király legfe  söbb elhatározásán alapulnak — s mint fen-
nebb megmutattuk legújabban is ő császári és apostoli Ki 
rályi Felségének 18ö'«. augusztus 19-én keit legfelsőbb  ^hatá-
rozásával ismertetett el, hogy Igazgatótanácsunk birja a on 
egész hatáskört, melyavolí cath. Commissiót megillette, az igaz-
gatótanácsunk egészen függetlenül  élt is e hatáskörrel az erott-
ségi vizsgálatok alkalmával ép ugy, mint minden egyéb iskolai 
Ugy intézésénél és vezetésénél; midőn tebát vallás és közök 
tatásügyi ma^y. kir. Miniszter ur ő nagyméltósága 8886 — 
1869. sz. alatt az autonómiákat s igy középiskoláink vezetését 
és azok felett  való rendelkezést számunkra biztosító hazai tör 
vényeink a folytonos  törvényes tényleges gyakorlat és ő cs.és 
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apostoli királyi felségének  1867. angnsztns 19-iki legfelsőbb 
elhatározása daczára és ellenére hatáskörünket csorbitólag in-
tézkedett, s a tankerületi királyi főigazgató  ezen intézkedésnek 
hódolva eljárt, csak hatalmi tulkapás ténye állott be, mely ép-
pen azért, mert hatalmi tülkapás volt, volt ugyan törvényellenes 
és sérelmes, de a törvényen alapuló s a legfelsőbb  kegyúr által 
is elismert hatáskörünket nem szüntethette meg, sem nem kor-
látozhatta. 

Az előre bocsátottak után valóban nem vagyunk képe-
sek felfogni,  hogy mikép merülhetett fel  azon nézet, mintha 
erdélyrészi kath középiskoláink a kormány, illetve a vallás és 
közoktatási magyar királyi Miniszter ur rendelkezése és 
közvetlen vezetése alatt állanának, akkor, midőn kimutatva 
van, hogy kath. középiskoláinkat mi magunk tartjuk fenn,  az 
állam részéről ezek tekintetében még csak segélyezésben sem 
részesülünk, a tanerőket, egészen függetlenül  a kormánytól, !mi 
alkal mázzuk, mi mozdítjuk el, mi nyugdíjazzuk, minden bel. és 
külügyeit szintén függetlenül  mi intézzük s mindezekhez a kor-
mánynak jóváhagyását, vagy megerősitését sem tartozunk ki-
kérni. Ezen ténykedések — ugy vagyunk meggyőződve — any-
nyira kimerítik a „rendelkezés és közvetlen vezetés® fogalmát, 
bogy a legfőbb  felügyeleti  jogon kivül csakugyan nem maradt 
fenn  semmi a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi Miniszter 
ur számára. Ily viszonyok között csakugyan tartalom nélkül 
való és nem egyébh, egyszerű, a tényekkel ellentétben álló 
állitásnál a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter ur ő 
nagyméltóságának 7044/1885. számú magas leiratában foglalt 
azon tétel, mintha középiskoláink „mégis bizonyos mértékben 
a miniszter vezetése alatt állanának." 

Statusunk — mely, önérzettel elmondhatjuk, sokat, nagyon 
sokat tett és áldozott a hazai nevelés terén, — nem nézheti el tovább, 
hogy törvényes jogai megtámadtassanak, és megszorittassanak, 
akkor, midőn már odáig ment ez uton közoktatási kormányunk, hogy 
gyakran idézett 7044 —1885. sz. m. leiratában elég sajátságosan még 
azt is kegyelemképen tünteti fel,  bogy kegyesen megengedni 
méltóztatik, hogy a kath. Status saját pénzén fentartott  intéze-
teihez az érettségi vizsgálatra — egyszerüleg, csendesen szem-
lélő — megbízottat küldjön. Meg vagyunk győződve, hogy a 
magyar törvényhozás, mely azért alkot törvényt, hogy azo^ 
megtartassanak nem csak a nép, de a kormány által is ; mely 
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azért alkot törvényt, hogy biztosítsa a haza minden polgárának 
jogait, midőn az 1883. évi 30-ik tőrvényczikk 41. §-át megalkot-
ta, nem egy tartalom nélkül való tételt iktatott törvénybe, hanem 
azzal enuntiálni szándékozott azt, hogy bárha az anyaország 
római katholikusai ez idő szerint még nélkülözik az autonomia 
áldásait, az erdélyi róm. kath. Status évszázadokon át élvezett 
autonómiájánál fogva  meghagyassék továbbra is autonom joga-
inak gyakorlatában, miből kifolyólag  az általa fentartott  és 
mindig sajátrende lkezése és közvetlen vezetése alatt állott közép-
iskoláira vonatkozólag az autonom vallásfelekezetek  középiskoláit 
tárgyazó intézkedései a törvénynek alkalmazandók is. 

A fentebbiekben  jeleztük azon álláspontot, melyet az 1883 
évi 30-ik tőrvényczikk végrehajtása körül a magas kormány 
elfoglalt.  Kifejtettük,  törvényekre, szokásra és gyakorlatra hi-
vatkozva kimutattuk, hogy velünk szemben a törvénynek oly 
értelmezés adatik, mely meggyőződésünk szerint téves és mely 
a törvényhozásnak nem állhatott szándékában. Két álláspont, a 
törvénynek kétféle  magyarázata áll egymással szemben, az egyik 
a magas kormánynak, illetőleg a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter urnák többször idézett rendeleteiben és leiratai-
ban kőrvonalozott álláspontja; a másik a mi álláspontunk, me 
lyet e felterjesztésben  kifejtettünk. 

Megkísértettük ismételten, hogy a magas kormányt meg-
győzzük arról, miszerint a törvénynek velük szemben alkalma-
zott végrehajtási módozata téves és nem egyeztethető meg azon 
szándékkal, mely a törvényhozó előtt ajtörvény hozásakor lebe-
gett. Fájdalom, nekünk nem sikerült meggyőzni a nagyméltó-
ságú vallás* és közoktatásügyi Miniszter urat. 

Miután azonban az általunk elfoglalt,  többször hangsúlyozott 
és e felterjesztésben  részletesebben indokolt álláspont helyes-
ségéről, törvényességéről mélyen meg vagyunk győződve; miután 
másként kötelességünk ragaszkodni ahhoz, a mit igaz hittel és 
erős meggyőződéssel — hazánk törvényeivel és törvényes in-
tézményeivel nem ellenkező jogunknak és birtokunknak vallunk : 

bizalommal és tisztelettel kérjük a mélyen tisztelt képviselő-
házat (főrendiházat)  méltóztassék a jelen felterjesztésünkben 
előadott törvénymagyarázat miatti sérelmet beható megfontolás 
tárgyává tenni és mindenesetre érdemlegesen határozni a fölött, 
hogy az 1883. évi 30-ik t. cz. említett rendelkezéseinek me-
lyik értelmezése helyes, melyik felel  meg a törvényhozás inten-
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tióinak? az-e, mely a nmltgu vallás- és közoktatásügyi Minisz-
ter úr emiitett leirataiban foglaltatik)  vagy az-e, melyhez mi 
ragaszkodunk? 

Mi bizunk benne, hogy az illetékes törvényhozási tényezők 
részéről hozott törvénymagyarázat, illetőleg érdemleges határo-
zat, vissza fog  helyezni minket jogainkba és meggyőzni fogja 
a nagyméltóságú minister urat, hogy az 1883. 30. t c. 41 
§-át csak egyféleképen  lehet értelmezni, t. i. autonom jogaink 
védelme és elismerése értelmében. 

Az erdélyi róm. katb. Statusgylllés 1885. szept. 22-én 
Gyulafehérvártt  tartott üléséből. 

25. Barts Ferencz, Gergely Ignácz is Gidófalvy  Gergely 
egyháziak; dr. Groisz Gusztáv, br. Szentkereszty György, Páll 
Sándor, Ugrón Gábor, dr. Csiky Viktor és Nóvák Ferencz vi-
lágiak három évre igazgató-tanácsosokká választottaknak nyil-
váníttatnak : hasonlólag tiszteletbeli előadónak dr. Farkas Lajos, 
tiszteletbeli titkárnak dr. Szamosi János megválasztottaknak je-
entetnek ki. Az általános többség el nem érése miatt az alelnöki 
és titkári választás eredményre nem vezetvén, a szűkebb új 
választásnak ugyanazon szavazatszedő bizottság előtt azonnal a 
gyűlés szine előtt leendő keresztülvitele elhatároztatik, kijelöl-
tetvén az alelnökségre az első szavazás eredménye szerint br. 
Jósika Sámuel és Züllich István; a titkárságra; Szentkirályi 
Kálmán és Avéd Jákó. A szavazás azonnal kezdetét veszi. 

26. A szavazatszedő bizottság bejelenti a szavazás erednie-
nyét. E szerint az alclnökségre beadatott 91 szavazat, a melybő 1 
br. Jósika Sámuelre 56, Züllich Istvánra 35 esett; a titkárságra 
jött be 90 szavazat s ebből Szentkirályi Kálmánra 53, Avéd 
Jákóra 37 esett 

Ez eredményhez képést kimondatik, bogy alelnöknek br. 
Jósika Sámuel, titkárnak Szentkirályi Kálmán lett megválasztva 

30. Püspök úr ő Nmlgának elemi iskolai czélokra és szegény 
gyermekek tartására áldozott 11,068 frt  60 kr adományáért. 

A Statusgyülés készörömest legőszintébb és legmélyebb 
háláját fejezi  ki Püspök úr ő Nmlgának a nevelésügy előmoz-
dítására hozott új áldozatokért. 

38. PUspök úr ő Nmlga bemutatja a székelyföldi  kepe 
tárgyában kiküldött vegyes bizottságnak kimerítő jelentését azzal 
az észrevétellel, hogy e terjedelmes munkálat a Statusgyülést 
megelőzőleg oly rövid idővel jutott a kezéhez, hogy még egy 
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szeri átolvasására sem szakaszthatott időt, annál kevésbbé a 
benne foglalt  javaslatok méltánylására. Minthogy klllönben is a 
tiienti zsinat határozatai értelmében köteles e munka felől,  papi 
javadalmak átváltoztatásáról levén benne szó, káptalana vélemé-
nyét meghallgatni, nem látja annyira előkészítve az ügyet, hogy 
most rögtön tárgyalás alá lehessen venni. Ezért azt javasolja, 
hogy a statusgyülés fejezze  ki elismerését a kiküldött bizottság-
nak a benyújtott munkálat létiehozásában tanúsított buzgalmáért 
s adja át e munkálatot a püspöknek, a ki amúgy is főpásztori 
gondjai egyik legfontosbikának  tartja a püspöki megyebeli lel-
készek kellő javadalmazása iránt gondoskodni. 

Püspök úr ő Nmlgának ez indítványa közhelyesléssel fo-
gadtatik. 

39. A halálozások és választások által a Statusgyülés ál-
landó bizottságaiban megürült helyek kiegészítésével e bizott-
ságok a következőleg alkottatnak meg: 

a) a 15-ös bizottság tagjai lesznek: Barts Ferencz, Beke 
Antal, Möller Ede, Ninger Ignácz, Jung-Cseke Lajos egyháziak; 

Br. Apor Károly, Gal Lajos, Sigmoud Dezső, Gecző János, 
dr. Mohay Sándor, Györffy  Gyula, Placsintár Dávid, Seethal 
Ferencz, Török Bertalan, Török Albert világiak; 

b) a költségvetések és zárszámadások megvizsgálására ki-
küldött bizottság tagjaiul meg választattak: Dr. Salzbauer János 
Lukács Béla, Benel János, Istvánffy  József  és Kremniczky 
Amánd; 

c) az iskolai bizottság tagjaiul megválasztattak : Fábián Sán-
dor, Avéd Jákó, ímets F. Jákó, Paal Gyula, dr. Vajda Gyula, 
Szigeti István. 

40. Hogy ismételten nc merülhessen fel  az a nehézség, 
hogy az igazgató-tanács jelentése oly későre készüljön el, hogy 
alig jut ideje a 15 ös bizottságnak a meghívó vétele után Ko-
lozsvárra érkezni és a terjedelmes jelentést elég részletességgel 
tárgyalni. 

H a t á r o z t a t i k : 
a) a gymnasiumi igazgatóságok végjelentésének beadására 

julius 14-ike tűzetik ki zárhatárnapul; 
b) a 15-ös bizottság tagjainak egybehivasával ne várassék 

be az évi jelentés teljes elkészülése, hanem a meghívók még 
egy néhány nappal a teljes bevégzés előtt küldessenek szét; 

c) a 15-ös bizottság nem Kolozsvárra, hanem Gyulafehér-
várra hivassék egybe. 
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41. PUspök úr Ő Nmlga köszönetet mondván a Statusgyü-
lésen megjelent híveknek és különösen a világi elnök úr ő 
Nmlgának azért a kitűnő buzgalomért, a melylyel oly szép 
egyetértésben együtt működtek e Statusgyülésen, meghatottan 
kiemeli, hogy csak is ez egyetértés és össsetartás ápolásában és 
mind inkább megszilárdításában fogja  á Status meglelelni azt 
az erőt, a melylyel főpásztora  vezérlete alatt ügyeit óhajtott si-
kerre vezetheti. 

Ismételve köszönetét és a jegyzőkönyv hitelesítésére Beke 
Antal, Fábián Sándor, Avéd Jákó és dr. Mobay statusgyülési 
tagokat felkérve  a gyűlést elosztja. 

Mire br. Jósika Lajos világi elnök úr Ö Nmlga tolmácsol-
ván a Statusgyülés összes tagjainak hálás köszönetét a kegyel-
mes Főpásztor bölcs atyai vezétéseért és tántorithatlan ragasz-
kodását szeretett főpásztorához,  az összes egybegyűltek kérésére 
Püspök Úr Ő Nmlga főpásztori  áldást adván, 

A Statusgyülés emelkedett hangulatban eloszlott. 

Az erdclyi  római katholikus  Statusnak  1886. szeptember 20. 
22-én Gyulafehérvárit  tarlóit  gyűléseinek 

Jegyzökönyvéből. 
Elnökölt; Lönhart Ferencz erdélyi pUspök úr ő nagymél-

tósága. 
Báró Jósika Lajos világi elnök úr ő nagyméltósága. 
Jelen volt 46 egyházi, 50 világi összesen 96 igazolt meg. 

hivott tagja a Statusgyülésnck. 
Jegyeztek: Veszely Károly egyházi, Finály Henrik világi 

jegyzők. 
PUspök úr ő nagyméltósága a következő beszéddel nyitja 

meg a gyűlést: 

M é l y e n t i s z t e l t S t a t u s g y ü l é s i 
Isten és a jóakaratú emberek előtt kedves jelenség az, 

midőn valamely közügynek szolgálatában tanácskozásra többen 
összegyűlnek, hogy bölcseségük, buzgóságuk és odaadó mun 
kásságuk által megfelelő  lendületet adjanak azon ügynek, melynek 
felvirágzását,  előhaladását és megszilárdítását élénken óhajtják 

Mi is ily kedves jelenséget mutatunk a világnak, midőn 
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hivatali ég társadalmi állásunk vagy kedves hitrokonaink bizalma 
folytán  ma itt összegyültünk, hogy az erdélyi püspöki megyének 
nagyfontosságú  ügyei felett  tanácskozzunk és egyetértő akarattal 
oly határozatokat hozzunk, melyek annak anyagi és szellemi 
javára szolgáljanak. 

Gyűlésünknek szent és magasztos czélja van, ezen czélnak 
eredményes előmozdítása jótétemény az egyházra, jótétemény a 
hazára és annak közművelődésére, mely az erdélyi katholikusok 
mindenkori óhajtásának és törekvéseinek szem elől soha el nem 
tévesztett tárgyát képezte. 

Történelmi példákkal nagyon fényesen  lehetne azt az 
igazságot illusztrálni, hogy a katbolicismus Erdélyben is min-
denkor a vallásosság, a magyar nemzetiség, a magyar közműve-
lődés dicső hordnoka és terjesztője volt, szüntelen arra törekedvén, 
hogy bivei nem csak a katholikus élet és tiszta erkölcsökben 
kitűnő hivők, hanem királyuk és hazájuk iránti odaadó szere-
tétben igaz hazafiak  is legyenek. 

De minek a példákra való hivatkozás? A katholicismus 
egész élete Erdélyben, hosszá századok lefolyása  alatt, hangosan 
bizonyit a tétel igazsága mellett és bizonyitani fog  jövőben is 
szakadatlanul, mert a katholicismusban rejlő isteni erö mindig 
érvényesíteni fogja  magát és azért nincs és nem is lesz az er 
délyi püspöki megyében buzgó katholikus sziv, mely midőn 
egyházához hiven és tántoríthatatlanul ragaszkodik: ne tanúsítana 
egyszersmind szeretetet és önfeláldozást  magyar hazája iráut, 
melyet teljes szivéből trónusában és kunyhójában nagynak és 
dicsőnek óhajt. 

Ezen igazságnak élénk tudata lelkesit és felemel  engem 
is, midőn az erdélyi püspöki megyének minden tiszteletre méltó 
jeles képviselőit a pUspöki székhelyen ma komoly tanácskozásra 
egybegyűlve látom és az Ur Jézus Krisztus legszentebb nevében 
üdvözölhetem. Ünnep ez reám nézve, mely bátorít és vigasztal, 
bogy a gyenge vállaimra nehezedő főpásztori  kötelességeket 
azon odaadással igyekezzem teljesíteni, melyet a kedves katho-
likus hivek tőllem méltán megvárhatnak. 

Legyen Istennek segitő szent kegyelme és áldása ez évi 
gyűlésünkön, melyet ezennel megnyitottnak nyilvánítok. 

A nagy lelkesedéssel fogadott  megnyitó beszédre világi 
elnök úr ö nagyméltósága válaszol, köszönetet mondva a kegyes 
főpásztornak  buzdító és lelkesítő szavaiért, kiemeli, hogy a Sta 
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tusgyülés autonom jogát ugy fogja  fel,  hogy tanácskozásainak 
és határozatainak czélja nem lehet egyesek jogainak és érdekei 
nek megtámadása vagy oltalmazása, hanem csakis az egész 
egyházmegye és összes intézményei közérdekének előmozdítása 
és megvédése és ennek alapján a maga és az egész gyUlés 
nevében felfogadja,  hogy csakis ily értelemben fog  mindenki a 
napirendre kcrUlő tárgyak és Ügyek megvitatásához szólni. 

VIII. PUspUk ür ő nmlga megragadja az alkalmat, hogy 
hálásan és kegyeletesen emlékezzék meg a Statusgyülés és 
igazgatótanácsnak a mult évi Statusgyülés óta az Úrban elhunyt 
tagjairól, báró Apor Károly, Gáli Lajos és Kolosi Antal neveit 
eralitve fel,  meleg szavakkal ecseteli azt a lankadatlan buzgalmat, 
azt az odaadó készséget és azt a vallásos szent bevet, a^melylyel 
a boldogultak szolgálták Statusunk közügyét és méltányolván 
az elköltözött hü munkások hervadhatatlan érdemeit, felszólítja 
a Statusgyülést, hogy jegyzőkönyvileg adjon kifejezést  ugy e 
méltó elismerésnek, mint fájdalmának  a boldogultak elvesztése 
felett. 

A Statusgyülés br Jósika Lajos világi elnök ő nagymél-
tósága pótinditványára általános felállással  ad kifejezést  fájlalá-
sának, egyszersmind br. Apor Károly, Gáli Lajos és Kolosi 
Antal elhunyt jelesei neveit megörökíti jegyzőkönyvében, bogy 
maradjon meg emlékük a Statusgyülés működéséről szóló ez 
emlékiratban is, a melyben különben is oly gyakran fog  talál-
kozni az utókor hervadhatatlan érdemeik említésével. 

X. Ugrón Gábor indítványt teijeszt elő a Congrna revisi-
oja és a változott viszonyoknak megfelelő  üj szabályozása 
iránt. 

Püspök ür ő nagyméltóságának ez ügyben adott felvilá-
gosítása alapján pUspök űr ő nagyméltósága felkéretik,  hogy 
püspöki jogából kifolyólag  kegyeskedjék a kérdéses javadalmak 
kimerítő és pontos összeírását mielőbb eszközölni és azután káp-
talanjával és az igazgatótanácscsal tanácskozva és egyetértve a 
kiosztásra nézve szükségeseknek és üdvöseknek mutatkozó mó-
dosításokat és újításokat megállapítani és életbe léptetve foga-
natosítani. 

XVII. Báró Jósika Sámuel világi alelnök ur ő méltósága 
szót emelvén, megköszöni a Statusgyü lésnek a mult évben iránta 
tanúsított bizalmát, de felfejtvén,  hogy hivatalos bokros teendői 
mellett physikai ideje sincs az alelnöki tiszt olyan betöltésére) 
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hogy az azzal járó fontos  teendőknek lelkiismerete szerint meg 
tndjon felelni,  s igy nem is vállalhatván magára az e teendőkkel, 
kivált az uradalmak igazgatásával járó súlyos felelősséget,  az 
alelnöki tisztről lemond és kéri a Statüsgyülést, hogy e lemon-
dást tudomásul venni szíveskedjék. 

E nyilatkozat általános sajnálattal fogadtatván  és a gyűlés 
élénk nyilatkozatával újból kifejezve  feltétlen  bizalmát a méltó-
ságos Báró iránt, ő méltósága ismételten megköszöni e megtisz-
telő bizalmat és lemondó nyilatkozata eshető visszavételét attól 
teszi függővé,  hogy az uradalmak igazgatása körül mennyiben 
fogja  a Statusgyülés hozandó határozata könnyíteni az alelnök 
felelősségét-

XIX. Napirendre tűzetvén a radnóthi uradalom jövendőbeli 
kezelésének tovább tárgyalása és felvétetvén  a félbeszakasztott 
vita fonala,  a hosszas és élénk vita végre is arra a pontra jut, 
hogy a vélemények két indítvány körül csoportosulnak. Az egyik 
indítvány Ugrón Gábor indítványa, a mely igy szól: 

„A radnóthi uradalom haszonbérletére vonatkozó ügyiratok 
további intézkedés végett áttétetnek az igazgató-tanácshoz, a 
következő utasítással: 

1. A mult évi közgyűlési határozat fentartásával  igyekezzék 
haszonbérbe adni. 

2. Ha ez nem sikerülne, akkor a házi kezelést ideiglenesen 
rendezze be." 

A második indítvány á Gecző János indítványa, a mely 
igy szól: 

„A radnóthi uradalom kezelésére vonatkozólag a haszon-
bérbeadási kísérlet sikertelensége, a kath. Status ez idő szerint 
jól felfogott  érdeke és a kezelési rendszer bizonytalanságának 
nagy hátrányai egyaránt tanácsolják a házi kezelés fentartását, 
illetőleg a házi kezelésnek hosszabb időtartamra a lehető leg-
czélszerübb és tervszerű berendezését. 

Ezen okokból. 
A Statusgyülés, mult 1885. évi jegyzőkönyve 19-ik pontja 

alatt kelt határozatának megváltoztatásával, utasítja az igazga-
tó-tanácsot, miszerint teljesen szabad kéz hagyatván neki a sze-
mélyi kérdések körül, teljesen megbízható és szakavatott gazda 
tisztekkel a radnóthi uradalom házi kezelését rendezze be, az 
irányadó felügyelet  teljesítésére igyekezzék a Status birtokos 
Ragjainak egyikét megnyerni, vagy bizza meg azzal az igazgató 
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tanács tagjainak egyikét, állapítsa meg a gazdaság tervszerű 
ejlesztésének, s az erre szükséges beruházásoknak egymásutánját 
s az ezen fokozatos  beruházások szükségletét fedezze  a 45,000 
frt  évi tiszta bevételt túlhaladó jövedelemből." 

Az ezen indítványok körülfolyt  vita berekesztésére püspök 
ur ő nagyméltósága legelébb is szavazás alá bocsátja Ugrón 
Gábor indítványát, a mely felett  névszerinti szavazás történvén, 
e szavazás eredménye volt, hogy 41 szavazat mellette, 46 sza-
vazat ellene nyilatkozván, 

Püspök ur ő nagyméltósága mint a szavazás eredményét 
kimondja, hogy a többség nyilatkozata szerint Ugrón Gábor 
indítványa elejtetvén Gecző János indítványát kell elfogadottnak 
tekinteni. A midőn azonban az alkotmányosság elvének hodolva 
a szavazás eredményét mint határozatot elnökileg kimondja, 
egyszersmind kinyilatkoztatja, hogy mint püspök e határozatban 
nem találja megnyugvását és e nyilatkozatának a jegyzőkönyvben 
kiván kifejezést  adni. 

A kimondott határozat szerint elfogadott  inditvány teljese-
désbe vétele iránt a Statusgyülés kimondja, hogy az igazgató-
tanács a házi kezelés állandó beállítása iránt a kellő intézkedé-
seket megtévén, a személyzet szervezésében tartsa magát a 
gondnoki és pénztárnoki állás rendszeresítése iránt tett indítványa 
felett  hozandó határozathoz. A szükséges beruházások és felsze-
relések tekintetében, minthogy az indítványban e végre rendel-
kezésére bocsátott jövedelem többlet csak a zárszámadásban 
lesz kimutatható, némely beruházások pedig azonnal és sttrgetőleg 
szükségesek, az igazgató-tanács felhatalmaztatik,  hogy püspök 
ur ő nagyméltósága jóváhagyásával 5000 frt  erejéig rendelhessen 
ily beruházásokat oly feltétellel  azonban, hogy ez az 5000 frt 
mint előleg az indítványban kijelölt remélhető jövedelem több-
letbe beszámittassék. 

XXV. Az evi jelentésnek az alapok kezelési járulékának 
lelemelésérő s/.oló IX. s/.akaszára a XV ös bizottság jelentése 
igy szól: 

K.) A jelentésnek az alapok kezelési járulékának feleme-
lésére vonatkozó IX. pontját tárgyaiván, indítványozzuk, hogy 
a Statusgyülés ezen 923 frtnyi  kezelési járulék felemelését  ezúttal 
ne szavazza meg, hanem utasítsa az igazgató-tanácsot, hogy a 
nagyméltóságú vallás* és közoktatásügyi miniszter urboz inté-
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zendő felterjesztésben  fejtse  fel,  miként alapjaink a reájuk utalt 
szükségletek által annyira igénybe vannak véve. hogy a leg-
szükségesebbek fedczhetése  végett kénytelenek voltuuk állami 
segélyért kérvényezni, amit eddig megnyerni szerencsénk nem 
volt, és kérje a ministert, miszerint a kezelési járulék feleme-
lésétől annál inkább tekintsen el, mert ha ezen eddigi szám-
vevőségi és adóhivatali kezelésben nyújtott szives segély meg-
tagadtatnék, bár nem örömest, de kénytelenek lennénk szerve-
zetünket akkép rendezni be, hogy az alapokat saját közegeink 
által és költségünkön kezelhessük. 

A Statusgyülés magáévá tévén a XV-ös bizottság javas-
latát, annak értelmében utasítja az igazgató-tanácsot a további 
teendők iránt. 

XXVI. A 15-ös bizottság a gymnasiumi ügyek tárgya 
lásáHál azon meggyőződésre jutván, hogy gymnasiumaink tekin-
tetében bizonyos tervszerűbb eljárás és hivatásaiknak megfele-
lő irány fejlesztés  a tanügy előmozditása érdekében mellőz-
hetetlenuek mutatkozik, indítványozza, hogy a statusgyülés bizza 
meg az igazgató-tanácsot tervszerű javaslat készítésére a statusi 
vezetése alatti középiskoláknak fejlesztése  és a növeldék beren-
dezése tárgyában általán és különösen az iránt: 

1) Mind íentartandók-e a jelenleg fenálló  középiskolák ? 
2). Mikép lennének a fentartandó  négy— hat osztályú 

középiskolák nyolez osztályra kiegészithetők ? 
3). Mikép lehetne a tanárok javadalmazását az állami ta-

nárok javadalma mennyiségére felemelvé  rendszeresíteni? 
4). Megjelölendők azon módozatok, melyek mellett az 

államsegély igénybe veendő, és hogy minő mérvben és mely 
középiskoláknál lenne az indokoltabb. 

5). Az erzsébetvárosi és szamosujvári városi középskolákra 
vonatkozólag, ha ezen középiskolák a katb. status hatósága 
alatt megtartandók lesznek, részletezendő a status és a nevezett 
városok közötti jogviszouy, és részletezendők különösen azon 
jogok és kötelezettségek, melyek e status vezetési és felügye-
leti törvényszerű kötelessége érvényesithetésérc szükségesek. 

6). Mikép lennének a finöveldék  berendezbetők a czélból, 
hogy azok valóban nevelőintézetek legyenek? az élelmezés tiszta 
házi kezelésénél mikép rendeztessék be a kezelés és különösen 
az ellenőrzés? 

7). Nem lenne-e óhajtandó a tanulók mindnyájára a con-
Yiktualis rendszer létesítése és mikép lenne ez valósítható? 
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A jelentés 15-ik pontját illetőleg az igazgatótanács ré-
szérdi felhozott*  indokok alapján indítványozzuk, hogy az 
érdemsorozati jegyek tekintetében az erdélyi róm. katb. Status 
vezetése alatti tanintézeteknél általában a vallás- és közoktatás 
ügyi miniszter által 12,787—1876 sz. a. kiadott rendtartás 45. 
§-a alkalmaztassák, és méltányolandónak tartjuk az igazgatóta-
nács azon buzgalmát, melylyel a Status autonomicus jogait a 
helytelen kifejezésekkel  szemben óvás által is védelmezte. 

A testgyakorlat, szabadkézi rajz és szépirás alóli fel-
mentés Ügyét tartalmazó XVI. jelentési pontra való vonatko-
zással, minthogy az 1883. évi XXX. t. cz. 5. §-a szerint az ily 
felmentéseket  az intézet illetékes felekezeti  főhatósága  van hi-
vatva megadni, minden oly intézetné), mely felekezeti  fóhatóság 
vezetése alatt áll, minthogy ezen jogot úgy 1883 előtt, mint az 1883. 
évi XXX. t. cz. életbe lépte óta Statusunk igazgatótanácsa gyako-
rolta, indítványozzuk, miként ezen felmentési  jog az igazgató-
tanács részére feltétlenül  fentartassék  és az igazgatótanács ezen 
irányban utasittassék azon megjegyzéssel, hogy ezen jog gya-
korlata az id. törvényszakasz értelmében kizárólag a főhatóságot 
illetvén, ennek a gymnasiumi igazgatóságokra való részleges átru-
házását nem helyeselhetjük, és hogy minden ily felmentést  a 
tankerületi főigazgatóval  közöljön. 

A XV -ös bizottság jelentése szerint az illető szakaszokban 
foglalt  jelentések tudásul vétetnek és az igazgatótanács ez irány-
ban tett intézkedései helyeseltetnek. 

A gymnasiumokra vonatkozólag a fenebbi  XXI. pont alatt 
fölvetett  kérdések, mint melyek ugy is állandó tanulmányok 
*árgyai, továbbra is figyelmébe  ajánltatnak az igazgatótanácsnak. 

XXVII. A gymn. tanárok szolgálati és fegyelmi  szabály-
zata a következő szövegben állapittatik meg: (a szövegét lásd 
a függelékben!) 

XXVIII. A népiskolákról szóló jelentésben fel  lévén tüntetve, hogy 
kegyelmes föpásztorunk  népiskoláink felsegélésére  a mult évben 
is 8000 frtot  meghaladó kegyadományokat nyújtott a maga 
jövedelméből, a Statusgyülés nagy lelkesedéssel fejezi  ki buzgó 
háláját ő nméltóságának a nevelésügyre hozott e nemeslel kü 
áldozatáért 

XXXV. Sorra kerülvén a Status gymnasiumi tanárainak 
az iránt beadott kérése, hogy az 1882. évi StatusgyülésrŐl nekik 
megszavazott 50 frtnyi  szálláspénz pótlék szAmilkra folyóvá  ti 
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XXXVI. Püspök ür ő nagyméltósága tárgyalás alá bocsát 
ván a székelyföldi  kepe ügyét, e már sokszor és sok oldalról, 
tanulmány tárgyává tett és megvitatott ügy felett  élénk vita 
fejlődik  ki, a melyben a kepe fizetés  eredete, természete-
tessék. Az évi 50 frtnyi  szálláspénz-pótlék az illető tanárok szá. 
mára a folyó  1886/?-ik tanév elejétől számitólag folyóvá  tétetik, 
fejlődése  és jogi minősége történelmileg, jogilag és gazdaságilag 
alaposan fejtegettetett,  amely fejtegetések  alapján határozatilag 
kimondatik, hogy: 

1. A kepe-fizetés  mint egyfelől  a hivek tartozása, másfelől 
a lelkészek papi javadalma ősi időktől fogva  nemcsak tényleg 
létezik, hanem számos törvény és fejedelmi  rendelet világos 
szavaiban szentesítést nyert tartozás és jog, és mint ilyen érint-
hetetlen és megingathatatlan ebez hozzányúlni nem szabad. 

2. A mennyiben azonban tagadhatatlan tény, hogy a tar-
tozás lerovása a jelenleg dívó mód és rendszer szerint némely 
helyen és vidéken nagy, sőt olykor csaknem megbirhatatlan teherrel 
nehezedik a kötelezettekre, püspök ür ő nagyméltósága felkéretik, 
hogy ez ügyben érintkezésbe tevén magát a felekezetek  egyházi főha. 
tóságaival, ezekkel egyetértve kisértse meg akár törvényhozás akár 
miniszteri rendelet útján oly egyöntetű eljárás létesitésitéséneka lehe 
tőségét kieszközölni, a mely vagy megváltás, vagy birtokkiszakitás 
utján a papi javadalom csonkitatlan fentartása  mellett,a kepefizetés-
sel tartozók terhét vállairól levenné, vagy legalább tetemesen meg-
könnyítené. Arra az esetre, ha a felekezetek  egyházi főhatóságai 
ily közös és egyetértő eljárás végett csatlakozni nem volnának 
hajlandók, vegye ő nmlga az ügyet a maga kezébe és tanács-
kozva káptalanjával és az igazgatótanácscsal, igyekezzék a meg-
oldásnak oly módozatát találni, a mely az elvet épségben fenn 
tartva, hclyröl-helyre méltányolván a helyi és gazdasági viszo-
nyokat, az érdekelt felek  igénycinek kielégítését ügy eszközölje 
hogy valamennyien megnyúlhassanak benne. 

XXXVII. Olvastatik a Il-ik napi ülés jegyzőkönyve. Hi-
telesíttetik. 

XXXVIII. Pttspök ür ő nagyméltósága sajnálattal tudatja 
a Statusgyüléssel, hogy b. Jósika Sámuel világi alelnök ő mlga 
előtte és több statusgyülési tag előtt kinyilatkoztatta, hogy le-
mondását fentartani  kénytelen, és újból kéri, hogy az alelnöki 
tiszt alól felmentessék. 

A Statusgyülés egyhangúlag kimondja, bogy a mlgs. báró 
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urat újból felkéri,  hogy az alelnöki székben megmaradni'szíves-
kedjék, mert személyében az Ügyvezetés pontos és kifogástalan 
voltának oly biztositékát látja, a melyet éppen ez idö szerint 
alig tudna nélkülözni a Status. A mennyiben bokros teendői 
olykor akadályozhatnák ő mlgát a személyes jelenlétben, az 
ügyrend nyújt neki módot, hogy ily esetekben az igazgatótanács 
tagjai közül egy-egy kényes ügyben a maga bizalmi férflát 
helyettesíthesse és eljárására nézve kellően utasíthassa. 

XXXIX. Sorra kerülvén az állandó bizottságok kinevezése. 
Minthogy az eddig működött bizottságok eljárása és működése 
nem ad okot a változtatásra, a mult évi Statusgyülésből kiküldött 
bizottságok megbízása fentartatik  a tagok számára, csak a 15-ös 
bizottság elhalálozott két tagja helyébe Kühnle József  és gr. 
Lázár Jenő; a számvevő bizottságba a kilépett Lukács Béla 
helyébe Lukács László mint uj tagok jelöltetnek ki. 

XL. A 3-ik uapi ülés jegyzökönyve felolvastatván,  a gyű-
lés színe előtt hitelesíttetik. 

Ezek után PUspök ur ü nmlga megilletődött szavakban 
elbúcsúzván a Statusgyülés tagjaitól, és a Gál Jánostól tolmácsolt 
kérésre apostoli áldását adván rájuk, az 1886. évi Statusgyülést 
berekeszti. 

Az erdélyi  római katholikus  status 1887. Október  10— iz én 
Gyulafehérvárit  tartott  gyűléseinek 

Jegyzökönyvéből. 
1. Püspök ur ő nmlga a gyűlést a nagyméltóságú világ1 

elnök ur nevében is a következő beszéddel nyitja meg: 
M é l y e n t i s z t e l t S t a t u s g y ü l é s ! 

Az imádandó isteni gondviselés megengedte érneir. az örö-
met, hogy püspökségem idejére eső hatodik státusgyülést ösz-
s'/ehivhassom és annak itt megjelent tiszteletre méltó tagjait 
üdvözölhessem. 

Ezen statusgyülés, miként az a meghívóban jelezni szeren-
csés voltam, főleg  középtanodáink és neveldéink épületeinek 
ujjá alakításával fog  foglalkozni. 

Nagy és nehéz feladat  ez, mert habár a tudomány és 
közművelődés előmozdításában mindig előljáró kath. egyház Er-
délyben is örök hálára méltó nagynevű jóltevők segítségével 

EGYHÁZTÖBTÉNELMI ADATOK 1L 21 
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mindent elkövetett, bogy a tudomány és nevelés számára meg-
felelő  bajiékokat emeljen, tagadni még sem lehet, hogy a mi 
évtizedekkel ezelőtt jó és czélszertl volt, az ma már elégtelenné 
vált szemben azon fokozott  igényekkel, melyeket a középtano-
dai törvény s az előhaladó tudomány követelményei támaszta-
nak s a melyek elől kitérni sem nem lehet, sem nem akarunk. 
A kath. status bizonyára saját dieső jövőjének biztosítása te-
kintetéből is kész megtenni mindazt, a mi tan- és nevelő inté-
zeteinket épületeinek czélszertl átalakításában is a Kor színvo-
nalára emelheti; a nehézség reá nézve csak az, hogy tettre kész 
buzgó jóakaratát és törekvéseit nem támogatja az annak érvé 
nyesitésére szükséges anyagi erő, mely a szükséglet nagyságá-
val arányban nem áll. 

Legyőzhetetlen lesz-e ránk nézve ezen nehézség? azt re-
ménylem nem! Nagy és nehéz feladatok  kivitelére idő és jó-
akaratottámogató nemcsak szellemi, banem anyagi erő is kíván-
tatik; de Róma sem épült fel  egy év alatt, és én azért rendület-
lenül bizom a mélyen tisztelt statusgyülés bölcsességében, mely 
bizonyára megtalálandja az utat és módot, miként lehessen biz 
tos egymásutánban a nagy és nehéz feladatot,  az e tekintetben 
igénybe vehető alapok tulterheltctése vagy veszélyeztetése nélkül 
megoldani. 

Szemben a mindinkább előtérbe nyomuló szükségletekkel 
minők az emiitett építkezéseken kivül még tanáraink javadal-
mazásának óhajtott felemelése,  a taneszközök kibővítése, a tor-
nászati helyiségek felállítása:  kötelességemnek tartom a m. t. 
statusgyülés becses figyelmét  még az igazgatótanács jelentésé-
nek azon pontjára is felkérni,  mely az alapítványi uradalmak 
kezelő tisztjeire és azoknak hatáskörét és fizetését  körülíró sza-
bályokra vonatkozik. 

Az alapítványi uradalmak helyes kezelése és előhaladó 
biztos jövedelmezősége reánk nézve életkérdés ; minden veszte-
ség, mely minket e tekintetben érhetne, templomainkat, isko-
láinkat, nevelőintézeteinket és azoknak önfeláldozó  munká-
sait éri. 

M. t. Statusgyülés! Isten névében gyültllnk össze, Isten 
segitő szent kegyelmét kértük le tanácskozásainkra, Isten áldá-
sát kérem le mindnyájunkra, hogy atyafiságos  szeretetben egy-
mással tanácskozva, oly megállapodásokra juthassunk, melyek 
dicső anyaszentegyházunknak és édes magyar hazánknak javára 
és előmentelére szolgáljanak* 
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Az 1887-iki statüsgyülést Isten nevében ezennel megnyi-
tóttnak nyilvánítom. 

5. Indítvány tétetik az iránt, hogy a gyűlés megalakulása 
után mindenekelőtt követve az eddigi szokást, de t?kintettel 
azon szerencsés körülményre is, hogy szentséges atyánk a je-
len év végén áldozársága 50ik évfordulóját  fogja  ~megtllni, ö 
szeotségét fiúi  ragaszkodásunkról és tántorithatlan hűségünkről 
egy táviratban biztosítsuk, jubileumára üdvözöljük s működé-
sűnkre apostoli áldását kérjük ki. 

Az indítvány közlelkedéssel elfogadtatván,  pápa 6 szent-
ségéhez a következő hódolati és köszöntö felirat  táviratoztatott. 

B e a t i s s i m e P á t e r ! 
Fideles dioecesis Transylvanicss Hungari tam ecclesiastici 

quam swculares vocatu meo huc circa sedem episcopalem con-
gregati, út mecum de rebus circa prosperitatem ecclesiae et fi-
delium nccessariis consilia capiant, memores pium opus, cuiac-
cinguntur, nonnisi divina bcncdictione posse ad optatum finem 
perduci, per me humillima cum devotione orant Sanctitatem 
Tuam, ut apostolicam eisdem benedictionem largirí, simulque 
fausta  omnia, quse occasione huius anni Jubiláris Sanctitati Tuae 
precantur, clementissime accipere dignari velit. 

Mire október 11-én a következő válasz érkezett. 
Pia Tua ac dioecesis fidclium  sive eclesiasticorum sive 

s&cularium, qui isthuc convenerunt, vota summus Pontifex  li-
benti gratoque animo excipiens apostolicam ipsis benedictionem 
quam postulant, pcramanter impertit, Deum rogans ut eorum 
consiliis in bonuin Ecclesiae capiundis benignus adsit atque 
ad optatum exitum perducat Cardinalis Rampolla. 

6. Az igazgató tanács rendes és rendkívüli üléseit illető-
leg határozatul kimondatik, hogy az igazgatótanács elnöksége 
oly esetekben, midőn a sürgősség valamely ügy tárgyalásának 
semmi halasztását nem engedi meg, az igazgatótanács helyi 
jelenlevő tagjaival saját felelősségére  értekezletet tarthat 

Mintán a gróf  Nemes Abrábám alapítványából ösztöndíj 
jal ellátott reáliskolai ifjak  egyike már abba az osztályba lép, 
a melyben az alapítványi levél értelmeben a 300 frtos  ösztön-
díjra igénye van, megbagyatik az igazgató-tanácsnak, hogy mi-
helyt az indítványban felemlített  körülmény hivatalosan elébe 
felterjesztetik,  az alapítólevél értelmében intézkedjék. 
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21 Török Bertalan azon észrevételére nézve, miszerint az 
igazgató-tanács az apostoli király előtt Kolozsvárit megjelentés 
az évi jelentés első pontja 4-ik alpontjának utolsó kikezdésében 
jelzett hódoló küldöttségéről a felolvasott  jegyzőkönyvben s^m. 
mi emlités nem fordul  elő, a miért ez ürökemlékü tényt megö-
rökítés végett a jegyzőkönyvbe iktatni óhajtja, határoztatik, 
hogy a felszólalónak  észrevételét követő óhajtása indítványnak 
vétetvén, az elfogadtatik  s a királylátogatás megörökítése ve 
gett püspök ur ő nmlga apostoli királyunk ő felségéhez  intézett 
üdvözlő beszéde s ő felségének  erre adott legkcgyelmesb vála-
sza a jegyzőkönyvbe iktattatik. 

Szól pedig az üdvözlő beszéd a következőkép 
„Császári és apostoli királyi Felség! 

Legkegyelmesebb Urunk! 
Az erdélyi püspöki megyének érdemetlen püspöke, a káp-

talan, a világi és szerzetes papság és a törvényes autonómiával 
biró erd. kath. Statusnak képviselői a legmélyebb tisztelettel 
jelentek meg Cs. és Apostoli Királyi Felséged szine előtt, hogy 
azon legmélyebb hódolatnak, azon tántorithatlan alattvalói hű-
ség és ragaszkodásnak, melyet Cs. és Apostoli Királyi Felséged 
legmagasabb uralkodói családja iránt szive mélyéből érez és az 
életben tettleg kifejezésre  juttatni örömének és dicsőségé-
nek tarja, a lelki gondjaira bizott hivek nevében is leg-
bensőbb tisztelettel kifejezést  adjon. Mindennapi imáinkban 
és szent áldozatainkban Istennek véghetetlen kegyelmét és 
áldását szoktuk Felséged apostoli Királyi személyére és a leg-
magasabb uralkodói családra felkérni.  Örömmel fogjuk  ezt 
ezentúl is tenni, annál buzgóbban, mennél nagyobb a bála, 
melylyel cs. és ap. kir. Felséged, mint apostoli Királyunk és 
mint az erdélyi püspöki megye halhatatlan jótevője iránt visel 
tétünk. 

Fogadja Felséged legkegyelmesebben szivbeli hódolatunk 
és hálánknak legmélyebb tisztelettel párosult kifejezését,  mely 
lyel magunkat és híveinket cs. és ap. kir. Felséged legmaga-
sabb királyi kegyelmébe legalázatosabban ajánlva, szívvel és 
lélekkel kívánjuk, hogy császári és apostoli királyi Felséged az 
emberi kor legvégsőbb határáig éljen, éljen!" 

ö Felsége legkegyelmesebb válasza ekképen szól j 
„Ürömmel fogadom  és legbensőbb köszönetemmel viszon-

zom a róm. kath. Status és klérusnak üdvözletét és btt érzel-
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Lneik tanúsítását. Tudom mily fontos  és súlyos feladatuk;  kü-
lönféle  vallásfelekezetek  és nemzetiségek laknak az országrész-
ben, de nem kétlem, bogy vallásunknak az igazságra, békére 
és felebaráti  szeretetre alapitott elveivel s az itteni ősi intéz-
mény a római kath. Ttatus közreműködésével önök mindenkor 
példaképen első sorban készek leendenek eme feladatuk  telje** 
sitésére, az erkölcsiség emelésére, valamint a testvéries egyet-
értés fentartására,  őszintén óhajtván ugyanis, hogy hiveik és 
más felekezetbeli  polgártársaik közt a hiten kivlil más válasz* 
fal  fenn  ne álljon. Kegyelmem e működésnél önöknek biztos; ég ke-
gyelmét és áldását pedig tesen akarjuk kikérni a Mindenhatótól!" 

25. Az erdélyi róm. kath. gymnasiumi és tanképezdei ta-
nárok nyugdíj-intézete szabályainak szövege következőképen 
állapittatik meg: 1. §. Az erdélyi róm. kath. gymnasiumi és 
tanitóképezdei világi papi és világi állandósított tanárok egyenlő 
képen kötelesek az ezen szabályokban szervezett nyugdíj-inté-
zetbe belépni, végkielégítésre és nyugdíjazásra jogosultak s 
utóbbiak özvegyei és árvái gyámolitásban részesülnek. A számos-
újvári örménykatholikus és az erzsébetvárosi Ratacli gymnasi-
umok tanárai az ezen szabályokban a többi erd. róm. kath. 
gymnasiuin alapjaira rótt kötelezettségek elvállalása után ezen 
nyugdíjintézetbe a többi nyugdijképes tanárokéval egyenlő el®-
nyök biztosítása mellett beléphetnek. 

2. §. A végkielégítés és nyugdíjazás vagy az illető kétol-
mére vagy pedig hivatalból történik s a beszámítás alapjául a 
tanártól legutóbbi tényleges szolgálata idejében élvezett tanári 
rendes fizetés,  a tizedéves pótlékot is ideértve szóigál. 

3- §• Végkielégítést az nyer, ki tiz évnél rövidebb időig 
szolgált s önhibája nélkül véglegesen képtelenné vált a taní-
tásra. 

Az egyházmegyei paptanároknak a végkielégítésre igényük 
fenmar.id  akkor is, ha hivatalból a lelkészi pályára rendeltet-
nek, de ily esetben a tanári szolgálati évek utáu járó végkielé-
gítési összeget csak akkor kaphatják ki, midőn a lelkészi állo-
máson nyugdíjaztatnak. 

4. § A vigkielégités összege öt évi s öt évnél rövidebb 
szolgálati idő után a tanári rendes évi fizetésnek  fele,  öt évnél 
hoszszabb szolgálati idő után az egész évi fizetés. 

5. §. Életük végéig élvezhető rendes nyugdíjba azok lép-
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hetnek kik legkedvesebb tiz évig szolgáltak s önhibájuk nélkül 
alkalmatlanokká váltak a tanításra. 

6. §. A szolgálati évek a szolgálatba lépés napiától kezd 
ve számittatnak. A kik az erdélyi püspök s az igazgatótanács 
előtt igazolt rendkívüli körülmények által kényszerítve végki-
elégítés nélkül távoznak el tanári állásukról s később arra visz 
szaténnek, azoknak nyugdíjazásuk alkalmával előbbi szolgálati 
idejök beBzámittatik. Ugy azoké is, kik nyngdijra s gyámoli-
tásra jogositó állomásokból lépnek át tanintézeteinkhez. Azonban 
az egyházmegyei papi tanároknak csak tanári szolgálati éveik 
számittatnak be. A ki pedig végkielégítéssel távozott, annak 
ismételt alkalmaztatása esetében, előbbi évei csak akkor szá 
mittatnak be, ha a kapott végkielégítés összegét 8% félévenként 
tőkésített kamatjaival együtt a nyugdíjalapnak visszafizeti. 

7. §. A nyugdíj az alapjául szolgáló beszámítható fizetés-
nek (2. §.) 10 szolgálati év után 40%-ával s 10 évet megha-
ladó beszámítható szolgálat minden további éve után 3—3%-kal 
magasabb összegben állapittatik me.?, ugy, hogy 30 évi szolgálat 
kitöltése után a beszámítható fizetésnek  teljes összege jár. 30 
éven felöli  szolgálati idő külön nem számíttatik be. 

8. §. A végkielégítéshez vagy nyugdíjhoz igényt tartó ta-
nár saját kérelme nélkül, sőt akarata ellenére is végkielégítés-
sel elbocsátható vagy nyugdíjazható, ha a tanári hivatalnak 
betöltésére képtelen. 

9. §. Kik az erd. róm. kath. középtanodai tanári pályáról 
akár önként, akár hivatalos intézkedés folytán  eltávoznak, azok-
nak ezen nyugdijalapból végkielégítéshez, illetőleg nyugdíjazáshoz 
való igényük megszűnik. Az egyházmegyei papi tanárok azon-
ban, kik hivatalos intézkedés folytán  lelkészi állomásra küldet-
nek, a lelkészi állomáson való nyugdíjaztatásuk esetében a papi 
nyugdíjon kívül igényt tarthatnak azon tanári nyugdíj egész 
részére is, melyet tanári szolgálati éveik után kiérdemeltek. 
Azon paptanárok, a kik tanári minőségben 30 évet kiszolgáltak 
s ennek következtében teljes nyugdíjra jogot nyertek, e teljes 
nyugdíj háboríthatlan élvezetében megmaradnak, ha szinte azután 
lelkészi állomásra alkalmaztatnának is. 

10. §. Mindazon akár szolgálatban levő, akár nyugdíjazott 
tanárok, kiket bírói Ítélet bűntett vagy nyerességvágyból elkö-
vetett vétség miatt elmarasztal, vagy saját hatóságuk fegyelmi 
eljárás utján vagy hanyagság, hithagyás, vallástalanság, erkölcsi 
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kihágás miatt hivatalukból elmozdít vagy nyugdijuk elvesztésé-
re ítél, végkielégítésre, illetőleg nyugdíjra való jogosultságukat 
elvesztik. 

11. §. Gyámolitásban azon özvegy asszony részesül, ki 
férjével  annak tényleges szolgálata előtt vagy alatt kelt a ca 
nonjog szerint érvényes házasságra. Ezen gyámolitás vagy vég-
kielégítésből vagy folytonos  segélyezésből áll. 

12. §. Végkielégítés az özvegyet illeti, kinek félje  tíz évnél 
rövidebb ideig szolgált. A végkielégítés összege az elhunyt fér-
jet esetleg illethetett végkielégítés összegének 40°/0-a-

13. §. Folytonos segélyezésben azon özvegy részesül, kinek 
férje  tíz évig vagy tiz évnél hoszszabb ideig szolgált Ezen se-
gélyezés évi összege az elhunyt férj  beszámítható javadalmazá-
sának 600 frtig  40%-ában, az ezen összeget meghaladó résznek 
pedig 20%-áb;.u állapittatik meg. 

14. §. Gyámolitáshoz nincs joga azon özvegynek: 
1) Kinek férje  végkielégítésre, illetőleg nyugdíjra való jo-

gosultságát elvesztette. 
2) Ki férjével  annak végkielégítése vagy nyugdíjaztatása 

után kelt házasságra, kivéve azon esetet, ha férje  az egybekelés 
után ismét tényleges tanári szolgálatba lépett s egy évnél tovább 
szolgált. 

3) Ki férjével  saját hibájából annak halálakor nem élt 
együtt. 

4) Kit saját hibája miatt férjének  ágyától és asztalától tör-
vényes ítélet elválasztott. 

15. §. A már megnyert segélyezés megszűnik, ha az öz-
vegy ismét férjhez  megy, megvonatik pedig súlyos erkölcsi 
kihágás és birói ítélettel sújtott bűntett vagy nyereségvágyból -
elkövetett vétség miatt 

16. §. Gyámolitásban a törvényes árvák részesülnek. Az 
árvák gyámolitása is végkielégítésből vagy folytonos  segélye-
zésből áll s mindkét esetben fejenkint  külön-külön állapittatik 
meg. 

17. §. Végkielégítést azon árvák nyernek, kiknek atyjuk 
ia tanári pályán tiz évnél rövidebb ideig szolgált A végkielégi 
és összege anyával maradt árvák részére'az anya végkielégítési 

összeg 't is hozzá számítva 60%-a az atyát illethetett végkielé-
gítésnek, mostoha anyával maradt, valamint teljesen szűltftlen 
árvák részére az atyát illethetett vigkielégítésnek 40%-a. 
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18. Folytonos segélyezésben azon árvák részesülnek, 
kiknek atyjuk tiz évÍ£ vagy tiz évnd hosszabb iilrî  s/.o'gált a 
tanári pályán. A folytonos  segély összege anyával maradt árvák 
részére egynek-egynek az anyát megillető folytonos  segély 
Ve-od részében, mostoha anyával maradt, valamint teljesen /̂U-
lőtlen árváknál pedig ugyanannak részében állapittatik 
meg 8 az atya halálának napjától kezdve folyósittatik.  Mind-
azonáltal e folytonos  segélyezésnek valamennyi gyermekre eső 
összege az anyai életében az anyának segély összegét, mostoha 
anyával maradt, valamint teljesen szülőtlen árváknál, annak 
másfélszeresét  meg nem haladhatja. 

19. §. Az a körülmény, hogy a férj  illetőleg atya a tény-
leges szolgálat tartama alatt vagy pedig már nyugdíjazott álla 
pótban halt-e meg, az özvegy és gyermekek állandó ellátásának 
jogosultságára befolyással  nincsen; ha azonban a férj,  illetőleg 
atya, nyugdíjazott állapotban halt el, az özvegy és gyermekek 
járandósága sem egyenkint, sem együttvéve nem lehet nagyobb, 
mint a nyugdij, melyet a férj,  illetőleg atya élvezett. 

20. §. Ha az özvegy nő férjhez  megy 8 e miatt özvegyi 
segélyezése megszűnik, valamint ha elébb házassági elválás 
vagy egyéb bibája miatt a segélyezés tőle megvonatik, ugy 
szintén halála esetében az árvák teljesen szülőtleneknek tekin-
tetnek. 

21. §. Az árvák segélyezése megszűnik: 1) ha a fiuk 
életük 20-ik; a leányok 18-ik évet betöltötték vagy pedig ez 
utóbbiak 18 éves koruk előtt férjhez  mennek; 2) ha ellátásuk 
ösztöndíjjal vagy nevelőintézetbe való felvétellel  biztosítva van. 

22. §. Az árvák segélyezésüket erkölcstelen élet vagy 
birói ítélettel sújtott bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett 
vétség miatt elvesztik. 

23. §. Végkielégítés vagy uyugdij iránti jogosultságát 
veszített atyának árvái gyámolitáshoz igényt nem tarthatnak. 

24. §. A folytonos  segélyezést vagy végkielégítést élvező 
özvegynek és árváknak a folytonos  segélyen, illetőleg végkie-
légítésen kivül még temetési járulékra is van igényük. A teme-
tési járulék tényleges szolgálatban elhalt tanár után a legutóbb 
élvezett beszámítható javadalmazásnak, nyugdíjazott tanár után 
pedig a nyugdij ősszegének 25%-ában állapittatik meg. \ 

25. §. A fentebbiekben  elősorolt végkielégítések, nyűg-
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díjazások és pyámolitások költségeinek hordozására az „Erdé-
lyi róm. kath. gymiia*inmi és tanitók;jKi/.dei tanárok nyug-
díjalapja" czinién önálló nyugdíjalap létesíttetik. 

20. §. Ezen nyugdijalap létesítésére fordittaiik: 
1) Farkas Lajos jogtudor, kolozsvári 111. kir. egyetemi 

tanár s az erd. róm. kath. status ig. tanácsa tiszteletbeli előa-
dójának 500 frt  és Váradi Móricz kolozsvári kegyesrendi ház-
főnök,  gymnasiumi igazgató s az említett tanács tagjának 50 
frt  alapítványa. 

2) Az erd. róm. katb. tanulmányi alapból, annak költség-
vetéseiben 1873 ik évben felvett  940 frt,  s az 1874—78 évekre 
felvett  1000-1000 frt  4. é. 5%-os félévenként  tőkésített kama 
taival együtt az 1879. szeptember havi tőzsdei árakban erd. 
földtehermentesitési  kötvényekre átszámítva. 

3) Az 1879 évben 1060 frt  s a következő 1880—1892 
években 1000—1000 frt  hasonlókép c nyugdijalap számára 
tőkésítés végett kiutalva. 

4) A csik-somlyói tanodai alapból 1879-től számítva husz 
éven át ezen alapba fizetendő  139 frt  50 kr. és Csikmegye 
nevelési pénztárából ugyanennyi időre évente 11 frt  6 2 k r . 

5) A brassói gymnasium alapjából 1879-től számítva husz 
éven át évente 139 frt  50 kr. 

6) Az egyes gymnasiumoknál a tandíjból 1877—78 tanév 
végéig tőkésittett összegek gyergyó-szeut miklósi Fogarasy Mi-
hály erdélyi püspök és államtanácsos úr ő nmltsga által 20,000 
tríra kiegészítve s e nyugdijalapba beszolgáltatva. 

7) Minden nyugdijképes tanár évi fizetése  300 frtot  meg-
haladó részének s minden újabb 100 frt  javított fizetésének 
egyharmada egyszersmindenkorra tizenkét havi részletben 
levonva. 

8) A nyugdijképes tanárok évi 300 frton  felüli  iizetése 
után évenkint havi részletekben ezen alap javára mindaddig 
levonandó 2%~os nyugdij illeték, mig e nyugdíjalap a rendes 
szükségleteket fedezni  teljesen képesítve lesz. Az ideiglenesen 
alkalmazott s alkalmazandó tanárok, kik a végleges kiney&ést 
maguknak megszerezni elmulasztották, illetőleg a bárom próba 
év eltelése után elmulasztják, végleges kineveztetésük alkalmá-
val az elmúlt, illetőleg elmúlandó évekre eső s ezen, valamint 
az előbbi pontban meghatározott nyugdijilletékcket 8% 09 ka-
mataikkal együtt kötelesek a nyugdíjalapba befizetni.  Szemé-
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lyes fizetési  pótlék, szálláspénz, igazgatói jutalom s egyéb 
járulékok után, melyek rendes tanári fizetést  nem képeznek, 
nyugdijilleték nem fizettetik. 

9) Az 1878 —79-ik tanévtől kezdve a tandijakból, a tan-
szerek beszerzése költségeinek fedezése  után, fenmaradó  rész 
minden tanév végén e nyugdijalapba beszolgáltatva. 

10) Az ezen nyugdijalap javára szánt adományok és 
hagyományok. 

27. §. Végkielégítésért vagy nyugdíjazásért folyamodó  ta-
nárok kérelmeiket, kinevezési s folytonos  szolgálatukat tanúsító 
okmányokkal és orvosi bizonyitványnyal támogatva, saját igaz-
gatóságuk útján, az erdélyi püspökhöz, terjesztik be, ki azokat 
az erd. róm. kath. status igazgatótanácsával együtt ellátja. 

28. §. A hivatalból való végkielégítést és nyugdíjazást az 
illetékes igazgatónak, pUspöki biztosnak és világi gondnok-
nak indokolt előteijesztésére hasonlókép az erd. püspök és 
ig. tanács rendelik el. 

29. §. A gyámolitásért folyamodó  özvegyek és árvák, 
illetőleg ezek gyámjai, az elhunyt férjnek  és atyának tanári 
kinevezési s áthelyezési okmányaival, házassági s hallotti bizo-
nyítványaival, 8 az árvák keresztleveleivel szerelik fel  kérésüket, 
melynek ellátása az említett módon történik. 

30. §. A fizető  hivatalok utasíttatnak, hogy a nyugalma-
zott tanároknak és segélyezett özvegyek s árváknak nyugtáit 
csak az azok életbenlétét tanúsító lelkészi bizonylattal fogad-
ják el. 

31. §. A szolgálatban levő nyugdijképes tanárok fizetése 
— e szabályok életbeléptetése alkalmával — előleges részle-
tekben tétetik folyóvá,  az első havi fizetés  a nyugdijalap részé-
re nyugdij illeték gyanánt viszszatartatik és a fenmaradó  nyűg 
dijilletéki részlet tizenkét hónap alatt a havi fizetésekből  levo-
natik. — 

29. Az erdélyi róm. kath. Statusgyülés pUspök úr ő nagy-
méltóságának a népiskolák és nevelés czéljainak előmozdítására 
saját jövedelmeiből 10690 frtban  tett nagylelkű adományaiért 
lelkes éljenzések közt hálás köszönetet mond és azt jegyző 
könyvébe iktatni határozza. 

32. Bálint Károly, mint az alelnöki állomás betöltése vé-
gett megejtendő választásra kiküldött bizottságnak elnöke, be-
terjeszti a választás eredményét, jelentvén, hogy a beadott 58 
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szavazatból Züllich István 30, dr. Groisz Gusztáv 26, Béldi Ger-
gely 1, és Cseh Lajos 1 szavazatot kapott. 

Püspök úr ő nmlga ennek folytán  Züllich Istvánt igazgató-
tanácsi alelnöknek igazgató tanácsossága időtartamára megválasz 
tottnak nyilvánítja. 

33. A Statusgyülés állandó bizottságai a következő módon 
alakittatnak meg: 

a) 15-08 bizottság tagjaiul kiküldetnek: Barts Ferencz, 
Balogh Elek. Mőller Ede, Ninger Ignátz, Jung Cseke Lajos egy-
háziak ; Gróf  Lázár Jenő, Sigmond Dezső, Gecző János, Seethal 
Ferencz, Török Bertalan, Török Albert, dr. Mohay Sándor, 
Györfly  Gyula, Künle József  és Gál Domokos világiak. 

b) a költségvetések és zárszámadások megvizsgálására ki-
küldött bizottság tagjai lesznek: dr. Salzbauer János, Benel Já-
nos, Istvánfiy  József  és Kremnitzky Amánd. 

c) az iskolai bizottság tagjainl megválasztatnak: Fábián 
Sándor, Imete F. Jákó, dr. Vajda Gyula, Avéd Jákó és Paál 
Gyula. 

35. PUspök úr ő nmlga meleg szavakban szives köszöne-
tét fejezvén  ki a megjelent tagok azon kiváló buzgóságáért, me-
lyet a kUlömböző ügyeknek oly szép egyetértésben való tár-
gyalás alatt tanúsítottak, egyszersmind azon reményét nyilvá-
nítja, miszerint e buzgalom a jövőben még fokozódni  fog,  hogy 
a Statúsgyülés az egyház és a baza érdekeinek előmozdításában 
mind inkább megfelelend  a neki hazai törvényeink által kitű-
zött hivatásnak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Tódor József,  Avéd Jákó 
és Szentmiklósy Jenő tagokat felkérve  a gylilést bezárja. 

Mire Gál János meghatott szívből fakadt  szavakban püs 
pök úr ő nmlgának a Statusgyülés trgjainak nevében bölcs 
atyai vezetéseéli; bálás köszönetet mond, s a kegyelmes főpász-
tort híveinek rendületlen ragaszkodásáról, valamint arról bizto-
sítván, hogy a mise canonjában szentséges atyánk, apostoli ki-
rályunk és a főpásztorért  mondott imához a világibivek is csat-
lakoznak buzgó fohászaikkal,  ő nagyméltóságát arra kéri, hogy 
főpásztori  áldásában a Statusgyülés tagjait részesíteni méltóz-
tassék. A Statusgyülés püspök úr ő nagyméltósága áldásának 
kinyerése után eloszlott. 
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Az edélyi  római katholikus  Status  1888. szeptember 24 
20 -cn Kolozsvártt  tartott  gyűléseinek 

J'Jegyzőkönyvéből. 
1. 

Pttspök ur ő nagyméltósága a gyűlést a következő beszéd-
del nyitja meg : 

Mélyen t i s z t e l t S t a t u s g y ü l é s ! 
Saját magam és sokaknak óhajtása teljesül, midőn az er-

délyi kath. Status ezen évi gyűlését a kolozsvári róm. kath. 
plébánia körében megnyitni szerencsém van. 

Ezen plébániában tartatott 1848-ik évben a fontos  határo-
zatokat hozott Statusgyülés; innen indult ki 1866. évben az 
erdélyi róm. kath. autonoraiáuak uj szervezete, mely Ő császári 
és apostoli királyi Felségének 1867. augusztus hó 19-én kelt 
legfelsőbb  elhatározása és a vallás- és közoktatásügyi m. kir« 
főméltóságu  minisztériumnak 1867. évi szeptember hó 12-én 890. 
és 1873. évi junius hó 16-án 1008. elnöki számok alatt kelt 
leiratai által szentesítést nyervén, erős vára lett az erdélyi ka-
tholiczizmusnak; itt e nemes város kebelében Ö császári és 
apostoli királyi Felségének ajkairól hallottuk a magasztos és 
vigaszteljes szót, melylyel az erdélyi kath. Statusnak autonómiáját 
„Ősi intézménynek" jelezni és ez által már az erdélyi fejedelmi 
korban törvény által biztositott autonómiánkat királyi szavának 
védelme alá helyezni méltóztatott. 

E nemes városban, melyhez engem tiz és fél  évi boldog 
lelkészkedésemnek szent emléke ftíz,  fogjuk  tehát idei közgytt 
lésünket megtartani. 

A tárgysorozat oly ügyeket ölel fel,  melyek figyelmünket 
és érdeklődésünket nagy mértékben folköltik.  Egész buzgósá-
gunkra lesz szükség, mondhatnám, áldozatkészségünkre, ha azokat 
a kath. név- és érdeknek megfelelőlcg  megoldani akarjuk. Kü-
lönösen a székelyudvarhelyi és brassói gymnasíumoknak elodáz-
hatatlanul szükségessé vált építkezése, valamint az erdélyi püs-
pöki megyében a lelkipásztori terheket viselő papság congruá-
jának felemelése  igényli különös figyelmünket,  és meg vagyok 
győződve, hogy mélyen tisztelt Statusunk minden lehetőt el fog 
követni arra, hogy ezen kiválóan fontos  ügyek szerencsés meg-
oldást nyerjenek. 
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Mélyen tisztelt Statusgylllés! mielőtt érdemleges tár-
gyalásba bocsátkoznánk, méltóztassanak nekem megengedni, 
hogy egy közelebbről elhunyt férfiú  iránt, ki a magas magyar-
korinány tanácsában ülve, legfőbb  érdekeink, az oktatás és 
nevelés érdekeinek IC éven át bölcs vezetője és intézője volt, 
Statusunk nevében az elismerés és hála adóját lerójam. Trefort 
Ágoston vallás és közoktatásügyi m. kir. volt miniszter urat 
értem, ki erdélyi kath. ügyeink iránti méltányos és igazságos 
eljárása által cl nem évülő érdemeket szerzett. Soha el nem 
felejthetjük,  hogy midőn árvaházi alapunk és egyéb járulékokt 
melyek a vallás-alapba befolytak,  országgyűlési határozat követ-
keztében igen érzékeny veszteség esélyeinek voltak kitéve, Trefort 
Ágoston volt az, ki a jog és elévülhetetlen igazság terére állva, 
mindaddig meg nem nyugodott, mig alapjaink követeléseinek 
jogosságát ki nem derítette és nemcsak a megtámadott tételeknek 
sl'4  országos költségvetés előirányzatába való visszaállítását, hanem 
a szünetelés idejére a veszteségek teljes kárpótlását is kieszkö-
zölte. Élénken meg volt győződve az erdélyi kath. egyház magyar 
nemzeti culturmissiójáról és ezen meggyőződésének szóval és 
írásban többször határozott kifejezést  is adott. Innen van, hogy 
midőn a kath. Status a szegényül dotált lelkészek járandóságai-
nak feljavítását,  és az erdélyi kath. vallás-alapnak évi dotatióval 
leendő segélyezését kérte, szívesen hajolt kérelmére, s mind a 
két irány ban a megfelelő  segélyezési összeget vette fel  budget-
jébe; jóakarata ugyan tőle nem fbggő  okok miatt hajótörést 
szenvedett : de mi azért az elismerés és hálá meg nem szűnő 
érzetével adózunk emlékének. 

Az 1888-diki Statusgyülést, világi elnök urő nmlga nevében 
is megnyitottnak nyilvánítom. 

A szeretett kegyes főpásztor  beszéde lelkes tetszéssel fo-
gadtatik. 

II. 
A jelentkezett 45 egyházi és 76 világi, összesen 121 tag 

igazoltnak nyilvánittatik. 
VIII. 

Előtérjcsztettik a XV-ös bizottság jelentésének C) szakasza, 
a mint következik: 

„O A jelentésnek az egyházi ügyekre vonatkozó Ill ik 
pontját erdélyi püspök ur ő nagymeltóságának a congrua ügy-
ben kel előterjesztésével kapcsolatosan vettük tárgyalás alá 
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s a midőn a jelentés ezen pontját tudomás vételre, illetőleg a 
görgény-szent-irarei templomépítés ügyében előadottakat jóvá-
hagyásra ajánljuk, — őszinte tisztelettel kell adóznunk ő nagy-
méltóságának a congrua ügyben tanúsított páratlan buzgalma 
és azon áldozatkészsége iránt, melynéltogva e ezélra saját jö-
vedelméből évenkint 4310 frtot  juttatni határozott és kérjük a 
Statüsgyülést, bogy köszönetét jegyzőkönyvileg megörökiteni 
méltóztassék. 

Ezen nemeslelkü adomány a mint egyfelől  alapját képezi 
a cougraügy rendezhetésének, másfelől  módot nyújt arra, hogy 
saját erőnknek e mellett leendő kihasználásával ezen rendezést 
olykép eszközölhessük, hogy ez által a püspök ur ő nmlga elő 
terjesztésében oly helyesen hangsúlyozott autonómiának legcse-
kélyebb sérelme is mellőzhető legyen. 

Mert nézetünk szerint, ha a congruaügy saját erőnkön 
rendezhető, nem kívánatos, hogy akár az ő nmlga által rendszere-
sített adomány, akár azon járulékok, melyeke ezélra saját Jforrá-
sainkból fordíthatók  lesznek, a magyarországi általános congrua-
alapba helyeztessenek. 

És ezen önerőnkön való rendezést lehetségesnek tartjuk. 
Ugyanis kiindulva abból, hogy a lelkészi javadalmaknak 

600 frt.  minimalis öszszegben való megállapítása, ha ugy anya-
gi eszközeink korlátoltságát, mint a tisztes megélhetési viszo-
nyokat tekintjük, — megfelelőnek  mutatkozik, — ha még te 
kintetbe vesszük, hogy a vesztegintézeti káplánságok és a kir. 
kincstár, valamint mások kegyurasága alatt levő plébániák 
javadalmazásának feljavítására  nézve a kincstár, illetőleg kegyúr 
hozzájárulása igényelhető s erre nézve a szükséges lépések, né 
zetünk szerint, tovább folytatandók  s illetőleg tárgyalás indítan-
dó meg, addig pedig, mig ezen lépések végelintézésben nem ré-
szesülnek, eme javadalmak kérdése függőben  hagyható: a java-
dalmak ama minimalis összegre való felemeléséhez  önerőnkön 
hozzáfoghatunk,  illetőleg ezt megkezdhetjük olyképpen, hogy a 
mennyiben egyelőre a teljes 600 forintig  való feljavítás  nem vol-
na lehetséges, ez nem egyszerre, hanem rendre és fokozatosan 
történjék. 

Mert püspök ur ő nmlga 4310 frt.-nyi  kegyes adományá-
hoz a) hozzávehető nézetünk szerint a vallás alap 1889. évre 
előirányzott jövedelmi feleslegéből,  mely uj egyházi építkezések 
és beruházásokra szokott fordíttatni  és melynek egy része a 
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beruházások némi megszorítása mellett, nagyobb hátrány nélkül 
elvonható, évenként mintegy 3000 frt.  b) oly plébániáktól, 
melyek elegendő dotátióval birr.ak, a vallás alapból eddig él-
vezett segély visszavonása folytán  ezen czélra volna fordítható, 
évenként mintegy 1000 frt.  c) az erdélyi pUspöki megye se-
gélyalapja javára a megállapított szabályzat szerint fizetendő  évi 
járulékokból, melyek ezentúl nem volnának tőkésitendők, ha-
nem közvetlenül egész^összegükben a dotátíók feljavítására  vol-
nának fordíthatók,  a szabályszerinti járulékok pontos kiszabása 
és bevételezése esetén remélhető volna évi 1500 frt,  ugy, hogy 
az e czimeken a congrua rendezésre fordítható  összeg körülbe-
lől 9810 frtot  tenne. 

A dotatiónak 600 frtra  leendő felemelésére  szükségesnek 
mutatkozó 12060 frt  16 krral szemben, maradna tehát — egy 
2250 forintnyi  összeg fedezetlenül,  melyet — ugy hisszük — 
részint jóltcvők nagylelkűsége, részint a javadalom már jelzett 
fokozatos  emelése közben felfedezendő  más erőforrások  segélye 
mellett, különösen ha a kincstári és más kegyuraság alatt álló 
javadalmak egyelőre mellőztetnek, előállítani sikerülend. 

Indítványunk tehát oda irányul, méltóztassék a congrua 
ügy rendezését a feunebb  részletezettek alapul vétele mellett 
határozni cl." 

Ezzel kapcsolatban olvastatik pUspök ur ő nmlga előter-
jesztése a congrua ügyében, a mint következik: 

Az erdélyi pUspök előterjesztése a congrua ügyben. 
0 császári és apostoli királyi Felségének Budapesten, 1887 

Martius 22-én kelt és a vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
a congrua-Ugyben intézett legfelsőbb  elhatározásának 5-ik pontja 
megfontolandónak  mondja váljon a congrua szabályozása Erdélyre 
is kitérjesztessék-e ? mely esetben mellőzhetetlenül az erdélyi 
róm. kath. Status is meghallgatandó s az ottani különleges vi-
szonyok figyelembe  veendők." 

Ezen legfelsőbb  elhatározásra való tekintetből, miután kétséget 
nem szenved az, hogy az erdélyi pUspöki megye az ország 
legszegényebb pUspöki megyéi közé tartozik s ha valahol, bizo-
nyára Erdélyben kiáltóan felmerül  a congrua szabályozásának 
szüksége, folyó  évi május 10-én kibocsátott körrendeletemben a 
plébániák javadalmazásának pontos összeállítását rendeltem el, 
hogy az a megindítandó tárgyalásnál biztos tájékozásul szolgáljon. 

Az összeírások az erdélyi püspöki megye mind a 16 es-
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peresi kerületéből beérkeztek, a/.okból kitűnik, hogy agyergyó-
alcsik- és felesi  k-cspercskerületi plébániákban a lelkészek java-
dalmazásai legkevesebb kívánni valót hagynak magok után, 
ezek után következik akézdi-orbai kerület, a többi 12 espereskerll-
leti plébániák jó része több-kevesebb pénzsegélyre szorul, hogy 
megélhető állapotra juthasson. 

Az összeírásból kihagyva azon plébániákat, melyeknek 
dotatiója az évi 700 frtot  megllti, vagy felülhaladja,  egy külön 
kimutatást készítettem azon plébániákról, melyeknek évi java-
dalmazása, vagy évi 500 frton  alól áll, vagy fokozatonkint  emel-
kedik, de a 700 frtot  meg nem üti. Ilyen plébánia az erdélyi 
pUspöki megyében a ./• mellékelt kimutatás szerint van 100. 
Ha ezen plébániák évi javadalmazását, nem érintve azokat, 
melyeknek évi dotatiója a 600 frton  felül  áll, évi 600 frtra 
akarjuk felemelni,  akkor az összeg, mely e ezélra szükséges, 
felmegy  12060 frt  16 krra; ha pedig az évi congruát 700 fo-
rintban állapítjuk meg, akkor az összes szükséglet 21015 frt  2 
krra emelkedik. 

A különbség, mely a segélyezendő plébániák számában 
1884 és 1888 évi kimutatásokban előfordul,  onnan ered, hogy 
1884-ben 1) a vesztegintézeti 7 káplánság a kimutatásba azért 
nem volt felvéve,  mivel ezek dotatiójának felemelése  miatt a 
cultusminiszteriumnál külön tárgyalások folytak:  2) mivel a ki-
rályi kincstár kegyurasága alatt levő, összesen 24 plébánia, a 
mennyiben azok jó részének évi javadalmazása megfelelőnek  nem 
mutatkoznék, a patrónussal folytatandó  külön tárgyalásoknak 
tartatott fenn;  azért most is fölmerül  és megoldásra vár a kér-
dés: váljon azon plébániákra nézve, melyek akár kincstári, akár 
községi, akár egyesek patronátusa alatt állanak és 600 vagy 
700 forint  évi javadalmazásban nem részesülnek, minő eljárás 
követendő ? váljon a patronátust képviselő kincstár, községek és 
egyes urakkal érdemleges tárgyalás inditandó-e meg és ennek 
lejárata előtt az érdekelt plébániák javadalmazásának Ugye 
függőben  tartassék-e? 

Jü kérdésen kivül a congrua kérdésének megoldáadánál 
még a következő szempontok figyelembe  veendők: 

1) minő legyen a lelkészek javadalmazásának maximuma ? 
— 1884-ben, midőn 63 lelkész fizetésének  feljavítása  iránt a 
magyar királyi vallásügyi minisztériummal folytak  a tárgyalá-
sok, a maximum évi 500 frtban  volt megállapítva és mégis e 
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maximum csak ugy lett volna elérhető, ha a magas kormány, 
mit akoroD kértük is, vallásalapunkat 11,389 frt  50 krral se-
gélyezi. 

Jelenleg, midőn 100 lelkész fizetésének  kiegészítése forog 
szóban és e fizetésnek  maximumát kell elhatározni, miután évi 
500 frt.  bizonyára nem tekintethetik illő dotatiónak, tekintve 
azt, bogy a lelkésznek magasztos hivatásának magaslatán ál-
lónak és épen azért anyagi gondoktól mentnek kell lenni, nem-
csak, hanem őt ázon állapotba kell a lehetőségig helyezni, hogy 
a további tudományos cl ̂ haladásra a legszükségesebb eszközö-
ket magának megszerezhesse és jótékonyságot is gyakorolhas-
son; azért, ugy gondolom, egy plébánosnak évi dotátióját 6 
vagy 700 forintnál  kevesebbre szabni nem lehet, M évi 12060 
forint  16 kr, esetleg 21,015 frt  2 kr. szükségletet tételez fel, 
a szerint, a mint a dotatio maximumát 6 vagy 7 százban álla-
pítja meg. 

2. Honnan fogjuk  ezen nagy összeget beszerezni? a) leg-
elői említem a püspöki jövedelmet, melyből szegény papok 
congrua javítására, folyó  évi julius 1-től kezdve évi 4,310 fo-
rintot utalványoztam; szívesen fogok  tovább is menni: de mi-
dőn az elemi tanítók ja\ adalmazásának kiegészítésére és az ura-
dalomra átvett állandó teherként évi 3000 frtot  fizetek,  iskolák 
felállításához  járulok a lehetőségig, annál kevésbbé kötelezhe-
tem magamat nevezetesebb összeg kiutalványozására, mert az 
uradalomra nehezedő adó, az uradalmi és iroda személyzet fi-
zetése, az irodai szükségletek fedezése,  az évi visitationalis költ-
ségek, a tetemes birtok rendezési kiadások, uradalmi épületek, 
gátok és hajók fentartása,  a háztartási kiadások, más jótékonysági 
cselekedetek gyakorlása, melyek mennél tovább, annál sűrűb-
ben fordulnak  elő, jövedelmeimet nagyon is igénybe veszik: 

b) a vallás-alap, melynek 1889. évre előirányzott 49,872 
frt  bevétele soknak látszik, de csak látszik, mert az évenkint elő-
forduló  templomok és plebániaházak építése, vagy renovatiója 
a jövedelemnek majdnem felét  elemészti; abból a mi congrua 
czimen előirányozva van, lehetne olyan plébániákból, melyek 
az ujabb összeírás szerint elegendő dotatióval birnak, a se-
gélyt visszavonni, de ez mindössze sem fog  akkora összeget 
eredményezni, mely a cóngrua felemelésének  ügyét tetemesen 
elősegítené; e tekintetben az erdélyi vallásalap revisiója, me-
lyet az Igazgató-Tanácsosai egyetértőleg akarok eszközölni, meg 
fogja  mutatni, menynyit lehet a congrua javítására fordítani; 

ÜEYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK II- 22 
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c) van az erdélyi p : pöki megyének néhai áldott emlékű 
püspök Fogarasy Mihály által létesített segély-alapja, melybe 
minden pap jövedelmének bizonyos százalékát fizeti  be s a 
melyből eddig is már több plébániának dotatiója frljavit-tatott 
ezt is a congrua javítás kérdésében igénybe fogom  venni; 

d) még volna az erdélyi püs] öki megyének e^y úgyne-
vezett szegény papok és kántortanítók alapja, melyből azonban 
állandó dotatióra keveset lehet fordítani,  a nagyobb jövedelmi 
részt alapitványszerlien csak is időleges segélyezésekre lehet 
fordítani  egyes felmerülő  esetekben. 

Más forrásaink,  melyekből a congrua felemelésében  se-
gélyt nyerhetnénk, nincsenek, ha csak az isteni gondviselés 
nagylelkű jóltevőket nem támaszt, kiknek adományaik segít-
ségünkre lehetnek. 

3) A mennyiben tudom, a magyarországi püspöki kar, ön-
magát nagylelkűen megadóztatva, egy pénzalapot fóg  létesíteni, 
melyből a magyarországi szegényül dotált latin és görögszer-
tartása katholikus lelkészkcdö papság congruájának kiegészíté-
sét eszközölni fogja. 

E tekintetben azon kérdés merül fel: 
Csatlakozom-e adományommal a magyarországi püspöki kar-

hoz, vagy pedig tegyem be azt az erdélyi kath. vallás-alapba? 
én autonómiánkra való tekintetből az utóbbit választanám, annál 
inkább, mert az erdélyi püspöki megyének külön alapjait, me-
lyekből a congrua-kiegészitési ügyben némi segedelmet remé-
nyeihetünk, kézből ugy sem adhatnám ki. 

Károlyfehérvártt,  1888. Szeptember hó 18-án. Lönhart Fe-
rencz, erdélyi püspök. 

Beható és részletes megvitatás után határoztatik: 
1, A vallás-alapból eszközlött építkezések, igazitások, te-

lekvásárlások jóváhagyó tudomásul vétetnek, a görgény-szent 
imrei uj templom építése iránt javaslatba hozott kiszákitása a 
kir, kincstártól a vallás-alapnak megtérített 50,733 forintból 
fenmaradt  9948 frt  6 kr.-nak a vallásaidból hasonlóképen 
jóváhagyatik és az Igazgató-Tanács felhatalmaztatik  ez összeg-
nek a kijelölt ezélra való felhasználására. 

2. A Statusgyülés egy szívvel, lélekkel őszinte mély há-
láját fejezi  ki püspök ur ö nmlga iránt ezért a nagylelkű áldo-
zatkészségeért, a melylyel nem csak útba inditni méltóztatott a 
congrua-kérdése megoldását, hanem a sikeres megoldásnak alap-
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ját is kegyeskedett megvetni a püspöki javadalom róvására ön 
ként elvállalt tetemes évi járulékkal. E háláját nem csak szóval 
kifejezni,  — hanem jegyzőkönyvében megörökíteni is óhajtja. 

3. Püspök ur ő nagyméltóságával teljesen egyetértve ki-
mondja a statusgyU és, hogy a cong rua ügyet igenis rendezni kíván-
ja, elérkezettnek is látja e rendezés idejét, és ennél fogva  a Király bá-
góntuli egyházmegyékkel egyidejűleg fog  a rendezéshez, de nem 
közösen, hanem az rrdclyi püspökmegyei kath. Statust megille-
tő önkormány/a io6 ul.-vjján külön és önállóan. 

4. A lelkészi javad.iiom mennyiségére nézve egyelőre alsó 
határul elfogadja  a 600 frt.  évi javadalmat oly módon, hogy a 
rendelkezésre álló módokkal igyekszik az évi jövedelmet min-
denütt 600 frtra  feljavítani,  de itt nem szándékszik megállapod-
ni, banem ha ezen 600 frt.  évi javadalom már mindenütt el 
lesz érve, oda fog  törekedni, hogy uj források  nyitásával és a 
régiek okszerű fejlesztésével  fokozatosan  előteremtse a módot; 
arra, hogy a javadalom a már most elvileg elfogadott  700 frtra 
feljavittassék. 

Hogy c czél elérése végett mily módon és minő arány-
ban vétessék igénybe a hivek megadóztatása is, e tekintetben 
utasittatik az igazgatótanács, hogy a Statusgyülés elé javaslatot 
terjesszen be. 

5. A mennyiben a XV-ös bizottság jelentésében kijelöl 
fedezeti  tételek nem csak nem birják még fedezni  a 600 írtig 
való feljavításra  szükséges összegeket, de még az se bizonyos, 
hogy nyujtanak-e állandóan és általában annyit, a mennyit az 
előleges számítás tőlük vár; a mennyiben továbbá a szükséglet 
összeszámításánál alapul felvett  bejelentések sem készültek min-
denütt egyenlő felfogással,  és igy a rájok épitett eredmény 
sem egészen megbízható: felkérctik  püspök ur ő pmlga, hogy 
mindezeket az előmunkálatokat ujabb revisió alá vétetni mél-
tóztassék, hogy igy a szükséglet és fedezet  véglegesen és pon-
tosan mcgállapittatbassék. 

6. Határoztatik egy kérelem intézése Ö császári és apos-
toli királyi Felségéhez, mint legfőbb  védurhoz, a melyben felr 
fejtetvén  annak a szükségessége, hogy az erdélyi püspöki me-
gyében a congrua ügye e püspöki megye autonomikus állásá-
hoz mérten önállóan rendeztessék és hogy ez idő szerint a 
megye vallás-alapja az erre szükséges módot püspök ur ő nmlga 
nagylelkű tetemes áldozata mellett se birja nyújtani, vétessék 
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igénybe ő Felsége legkegyelmesebb segélye, különös kiemelé-
sével annak, hogy azokban a plébániákban, melyek a királyi 
kincstár kegyurasága alatt állanak, a javadalmak kellő feljavi 
tása tulajdonképpen a kir. kincstárt illeti és hogy az egyház-
megyére nézve már az is tetemes segélynek volna tekinthető, 
ha a kir. kincstár ezeknek a védurasága alatt álló plébániák-
nak jövedelem javítását magára vállalná, illetőleg ha ő Felsége 
e tehér elvállalását a kir. kincstár részéről legkegyelmesebben 
elrendelni méltóztatnék. 

XXII. 
Az évi jelentésnek a gymnasiumok 1887 -1888. évi álla-

potáról szóló XVI. fejezetét  a XV-ös bizottság a következő ész-
revétellel kiséri: 

„A jelentésnek a gymnasiumok 1887/8. évi állapotáról 
szóló XVI. pontját tudomásvételre ajánljuk, tekintettel azonban 
azon közegészségügyi tekintetben tűrhetetlen állapotra, hogy a 
kolozsvári róm. kath. főgymnasium  ifjúsága  a városi tornavivó-
dába hol egyetlen egy teremben az összes kolozsvári középta-
nodák ifjúsága  részesül torna-oktatásban, — egészségét a foly-
tonos por s rosz levegő miatt állandóan veszélyezteti; méltóztassék 
utasítani az Igazgató Tanácsot, hogy a r. k. lyceum épületben 
alkalmas torna-csarnokat rendezzen be.tf 

A gymnasiumok állapotáról szóló jelentés tudásul vétetik, 
a kolozsvári róm. katb. főgymnasium  számára a maga saját 
épületében berendezendő tornahelyiség ügye az Igazgató-Tanács-
nak különös figyelmébe  ajánltatik, különben is tudva lévén, hogy 
e kérdés már évek óta foglalkoztatja  az igazgató-Tanácsot. 

XXIII. 
1. A gymnasiumok tanártestületeiben előfordult  személy 

változások tudásul vétetnek. 
2. A püspöki lyccum egyesítése a gy.-fehérvári  gymnasium-

mal, örvendetes tudásul vétetik és püspök úr ő nmlga ez 
iránt kikötött feltételei  teljtartalmulag elfogadtatnak. 

3. A kolozsvári róm. kath. lyceum helyiségének kicserélése 
és a tanári esküminta módosítása ügyében az Igazgató-Tanács 
eljárása jóváhagyatik és az Igazgató Tanács felhatalmaztatik,  hogy 
javaslata értelmében írjon vissza a közoktatásügyi minisztériumnak. 

XXIV. 
Az évenként fizetendő  tandíj a gyulafehérvári,  kolozsvári 

és brassói gymnasiumoknál 8 írtra, a többi gymnasiumoknál 6 
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frtra  emeltetik, nem katholikus növendékek ennek kétszeresét 
lévén kötelesek fizetni;  a tandij felemeléséből  származó bevételi 
többlet osztatlanul és egészen az illető tanintézetek könyvtárai 
és tanszertárai kiegészítésére és gyarapítására fordítandó,  az 
eddig fizetett  tandij pedig a fenálló  szabályok értelmében csak 
fele  részben lesz ezután is e czélra felhasználandó,  másik fele 
a tanári nyugdij alapját illetvén. 

XXVI. 
Csikmegye közönségének, mely a csiksomlyói internátus 

felszereléséhez  800 frttal  járult, áldozatkészségeért, a Mikó Bálint 
főispán  ur elnöksége alatt kiküldött helyi bizottságnak buzgó és 
sikeres közreműködéséért köszönet szavaztatik. 

XXVII. 
Kimondatik határozatul, hogy a kantai gymnasium kibőví-

tése és továbbfejlesztése,  csak azután lesz megindítandó, ha a 
székelyudvarhelyi és brassói tanintézetek felépítése  és kellő fel-
szerelése be lesz végezve. 

Továbbá jóvábagyatik az Igazgató-Tanács intézkedése a 
kantai tanárok fizetése  javítása iránt és az Igazg. Tanács to-
vábbra is felhatalmaztatik,  hogy az eddig követett módon igye-
kezzék a kantai gymnasiumnak szellemi színvonalát a jelenlegi 
terjedelem fentartása  mellett emelni, felhatalmaztatván  arra is, 
hogy a 200 frt.  személyes pótlékot azon tanárok részére, kik 
jelenleg ezen intézetnél rendszeresítve vannak, ha valami aka-
dály nem forogna  fon,  s a tanulmányi-alap meg! írja, az 1889. 
évi január 1-tül kezdve folyósíthassa. 

A Statusgyülés örömmel és lelkesedéssel ragadja meg ez 
alkalmat, bogy püspök ur ő nmlgáuak, kegyelmes főpásziorának 
a népiskolák iránt újból és ismételten tanúsított atyai gondos-
kodásáért és nagylelkű nemes áldozatkészségeért forró  háláját 
nyilvánítsa. 

XXXIII. 
A Statusgyülés állandó bizottságai a következőleg alakit-

tatnak meg: 
a) 15-ös bizottság tagjaiul kiküldetnek: Barts Ferencz, 

Balog Elek, Möller Ede, Ningcr Ignácz, Jnng Cseke Lajos egy-
háziak. Gróf  Lázár Jeuő, Signiond Dezső, Gecző János, Seethal 
Ferencz, Török Bertalan, Török Albert, dr. Mobay Sándor, Györffy 
Gyula, Kttnle József  és Gál Domokos világiak. 

b)  a költségvetések és zárszámadások megvizsgálására ki-
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küldött bizottság tagjai lesznek: Dr. Salzbaner János, Benel 
János, Istvánffy  Józseí, Kreranitzky Amánd. 

c) az iskolai bizottság tagjaiul megválasztatnak: Fábián 
Sándor, Imets F. Jákó, dr. Vajda Gyula, Avéd Jákó és Paál 
Gyula. 

XXXV. 
Világi elnök báró Jósika Lajos ur ő nagyméltósága indo-

kolt előterjesztésben kifejtvén,  hogy az Igazgató-Tanács működése 
ellen olykor felmerülő  és nem mindig indokolatlan észrevételek-
nek és kifogásoknak  oka nem az Igazgató-Tanácsosok szemé-
lyeiben, hanem inkább a Statusgyülés és az Igazgató-Tanács 
szervezetében és ügyrendében keresendő, szükségét hangsúlyozza, 
annak, hogy e szervezetben és ügyrendben bizonyos reformok 
eszközöltessenek; ezért indítványozza, hogy e reformok  megbe-
szélésére és irántok egy indokolt javaslat előterjesztésére egy 
külön bizottság küldessék ki. 

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván,  a bizottság indit 
ványozó elnök ur ő nmlga elnöklete alatt gróf  Béldi Akos, hilibi 
Gál János, dr. Szamosy János, dr. Éltes Károly és Biró Béla 
előadó személyeiben megalakittatik. 

XXXVI. 
Püspök ur ő nagyméltósága a maga s elnöktársa nevében 

meleg szavakban fejezvén  ki köszönetét a megjelent tagoknak 
szives megjelenésűkért és a tárgyalások folytában  tanúsított ke-
resztény katholikus érzületükért, bűzgóságokért és higgadtságok-
ért és kijelentvén megelégedését az elért eredményekkel, a 
gyűlés kérésére ráadja az egybegyűltekre az apostoli áldást és 
ezzel IV2 órakor d. u. az idei Statüsgyülést bezárja és az összes 
tagoktól kisérve élénk éljenzések közt elhagyja a termet. 

Az erdélyi  római katholikus  Status  i88g. szeptember 24 —15-671 
Kolozsvártt  tartott  gyűlésének 

Segyzökönyvébol. 
A jelen, hat évi tartamra megejtett választás alapján össze-

jött statusgyülés tagjainak névsora: 
A gyűlésre meghivattak: 

I. Igazgató tanács: Báró Jósika Lajos világi elnök, Ztillich 
István világi alelnök. Biró Béla előadó, Dr. Farkas Lajos t. 
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előadó, Dr. Szent Királyi Kálmán titkár, Dr. Szamosy János t. 
titkár. Tanácsosok az egyházi rendből: Kovács Ferencz, Bálint 
Károly, Dr. Éltes Károly, Fábián Sándor. Dr. Barts Ferencz, 
Gergely Ignácz, Mőller Ede, Veszely Károly; a világi rendből: 
Gr. Eszterházy János, Dr Finály Henrik, Mikó Bálint, Gr. Haller 
Jenő, Cseh Lajos, Nóvák Ferencz, Dr. Haller Rezső, Pótsa Jó-
zsef,  Báró Jósika Sámuel, Dorgó Albert, Dr. Groisz Gusztáv, 
Ugrón Gábor, Dr. Győrffy  Gyula, Csiky Viktor, Báró Szentke-
reszty György. 

II. Patronnsok, dignitáriusok,főrendi  tagok: Gróf  Bethlen 
Márk, Gr. Eszterházy Miguól. Gr. Béldy Akos, Gr. Teleky Sán-
dor, Gr. Haller György, Gr. Haller Ferencz, Gr. Nemes 
János, ifj.  ar. Haller György, Gr. Kornis Viktor, Gi.Mikes Miklós, 
Báró Bornemisza Károly, ifj.  Báró Huszár Károly, Báró Bornemi 
sza Tivadar, Báró Apor István, Báró Nopcsa Ferencz, Báró 
Jósika Pál, Báró Jósika Andor, Báró Rálintitt József,  Báró Apor 
Gábor, Báró Szentkereszty Béla, Gajzágó Salamon, Gáli János, 
Tolnai Regináid, Pekry Sándor, Toroczkay Sándor, Máriaffy 
Lajos, Betegh Sándor, Török Antal, Béldy Tivadar, Páll Sán-
dor, Báró Szentkereszty Zsigmond, Elekes Pál. 

III. Királyi kincstári képviselők: Girsik János, Juchó 
Ferencz, Dologh János. 

IV. Fő- és alispánok, polgármesterek: Albach Géza, Dr. 
Török Albert, Török Bertalan, Phcsintár Dávid, Lengyel Márton, 
Györffy  Pető, Hilibi Gál Domokos, Pellion Márton, Sándor 
László, Hocbmeister Vilmos. 

V. Magyar királyi itélő tábla: Oberschall Adolf,  Dr. Vavrik 
Béla, Kovács János, Csány Ferencz, Bocskor Mihály, Szentki-
rályi Lajos, Kozma Gyula, Boros Elek. 

VI. Országgyűlési képviselők: Gr. Eszterházy Kálmáu, Gr. 
Horváth Tholdy Lajos. Báró Huszár Károly, Báró Nopcsa Elek 
Lukács Béla, Tolnay Gábor, Maurer Mihály, Molnár József, 
Mikó Árpád, Boér Antal, Szathmáry György, Lázár Árpád, 
Hollaky Imre, Miksa Elek, Dr. Papp Sámuel, Tibád Antal, 
Zsigmond Dezső, Boér Béla, Torma Miklós, Dr. László Mihály, 
Dr. Molnár Antal, Dr. Mobay Sándor, Dániel Márton. 

VII. Kspereakerül.eti világi képviselők: Teleki József,  Aczél 
Béla, Lukács László, Drégán Jánós, Seethal Ferencz, Bogdán Arthur, 
Kremniczky Amánd, Groisz Jakab, Éltes Elek, Endes Gábor, 
Becze Antal, Madár Imre, Dr. Kein Adolf,  Dr. Antalfy  Manó, 
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Kedves Tam&s, Lázár Menyhért, Lázár György, Kapcza Gyula, 
Szabó József,  Korbuly Bogdán, Sperker Ferenc/, Gyárfás  Károly, 
Dr. Bánffy  Zsigmond, Gábor Péter, Berzenczey István, Dániel 
Ferencz, Simái Gergely, Krémer Sámuel, Betegh Ferencz, Sándor 
János, Szabó Dénes. Soó Károly. 

VIII. Espereskerületi papi képviselők: Sántha János. 
Apostol Alajos, Vincze István, Bakk Endre, Koncz István, Bálint 
Lázár, Weiss József,  Férenczi Károly, Miske Gyula, László 
József,  Péter József,  Veress Lajos, Csiki Péter, Bárány Lukács, 
Lőrincz Ferencz, Andrásy József. 

IX. Káptalani tagok, egyházi dignitáriusok: Andrásy 
István, Nagy Imre, Kapatán Márton, Dr. Tódor József. 

X. Szentszéki tanácsosok: Nagy Lajos, Kovács Simon, 
Schnabl Ferencz, Molnár János, Takó János, Pál István, Steini-
czer Ede. 

XI. PUspöki irodai személyzet: Tamási Aron, Butyka Sándor. 
XII. Kerületi esperesek. Rácz István, Ninger Ignácz, Büzás 

Mihály, Murányi Kálmán, Márkovich Jakab, Both Ferencz, We-
ber Béla, Ágoston Lajos, Csákány Adeodát, Jung Cseke Lajos, 
Bálint László. 

XIII. Nagyobb egyházközségek képviselői: Tamási Sándor, 
Dr. Nagy Ferencz, Dr. Haller Károly, Dr. Vajna Gábor, Dr. 
Kábdebó Oszkár, Jánosi Sándor, Boga Bálint, Fülöp István, 
Mihály István. 

XIV. Szerzettartományi főnök:  P. Simon Jenő. 
XV. Papnöveldei tanárok: Dr. Veress Ferencz, Sándorffy 

Nándor, Korody Péter. 
XVI. Finöveldei igazgatok: Imets Jakab, Szabó István, 

Dániel Joakim, Karácson Márton, Dr. Salzbauer János, Witt-
mann Ágoston. 

XVII. Kir. kath. terézárvaházi igazgatóság: Roszkosni Elek. 
XVIII. Gymnasiumi képviselők: Avéd Jákó, Dr. Vajda 

Gyula, Soó Gáspár, Paál Gyula, Hássák Vidor, Szongott Kristóf, 
László Dávid, Ágoston Lajos, P. Nemes Félix. 

I. 
Püspök ür ő nagyméltósága a Státusgyülest a következő 

beszéddel nyitja meg: 
„Mélyen tisztelt Statusgyülés! 

Ma egy éve volt szerencsém az 1888-diki nevezetes Sta-
tüsgyülést megnyitni, mely a lelkészi Congrua feljavítása  iránti 
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nemes törekvés és határozatával, valamint a székely-udvarhelyi 
és brassói róm. kath gymnasiumok üjraépitése iránti szives 
gondoskodása által maradandó becsli emléket állított magának 
az erdélyi pUspöki megye történetében. 

Megelégedéssel tekintek vissza a lelkesedésre, mely ezen 
határozatok hozatalában kath. szivhez méltó módon érvényesült 
és reményt meritek belőle, hogy hasonló lelkes törekvés nyilvá-
nuland a most megnyitandó StatusgyUlésben is culturális intéz-
ményeink további fejlesztésében  Isten dicsőségére, anyaszent-
egyházunk és hazánk előmenetelére. 

A jelen Statusgylllés hat évi időtartamra megejtett válsz-
tás alapján jött össze; és ha örömmel constatálhatom azt, hogy 
a mult évi státusgylllési tagok legtöbbje iránt a kath. választók 
bizalma ismételten fordult,  és én azon szerencsében részesülők 
ma, hogy őket az ujabban választottakkal együtt itt a gyűlés 
szine előtt melegen üdvözölhetem, nem tehetem uraim! hosy 
fajdalommal  ne emlékezzem meg azokról, kiket körünkből a 
halál rideg keze kiragadott, Künle Józsefet,  sepsi-szent györgyi 
főgondnok  és választott képviselőt, ki statusgyülési tanácskozá-
sainkban mindig élénk részt vett, — és Béldy Gergely álladalmi 
belső titkos tanácsos urat, ki mindenkor hithű őseinek vallási 
buzgóságát teljes életében egész odaadással folytatván,  példány 
képül szolgált a kath. híveknek és bizonyára méltó, bogy emlé* 
ke közöttünk mindenkor áldott legyen. 

A hála és kiváló tiszteletnek hódolok, midőn egy minket 
közelebbről érdeklő kedves eseményről megemlékezem. Dr. Hay-
nald Lajos bibornok kalocsai érsek ur ö Kminentiája huszonöt 
év előtt volt kedves püspökünk, most jeles metrapolitánk, folyó 
évi október bó 15-én fogja  áldozárságának ötven éves jubilcu 
mát megünnepelni. Megtéttem az intézkedést, ho^y ezen reánk 
nézve is emlékezetes nap egyházilag méltóan megünnepeltessék 
és módot nyújtottam kedves híveimnek, hogy egy már megren 
delt díszes albúmhoz, 8 a hozzá csatolandó üdvözlő felirathoz 
szives névaláírásaikkal járuljanak, és örömmel mondhatom, hogy 
az aláírások oly nagy tömegben érkeznek be az erdélyi püs-
pöki megyének minden plébániájából, mely minden ékesszóló 
dicsbeszédnél fényesebben  és meghatóbban tanúskodik azon nagy 
szeretet és tiszteletről, mely a hivek kebelében most is él a 
nagy férfiú  iránt, ki az 1852 — 1864-diki időszakban az erdélyi 
püspöki megyének nagy tevékenységű buzgó apostola és örök 
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hálával említendő joltevője volt, ki a metropolitai szék magas-
latáról is atyái szeretettel emlékezik az erdélyi hívekről, kik-
nek kebelében éreznél maradandóbb emléket állított magának. 

És most t. Statusgyülés hozzá foghatunk  az előnkbe adan-
dó ügyek tárgyalásához. Szívből óhajtottam volna — statusunk 
nagyérdemű világi elnökét, báró Jósika Lajos belső titkos taná-
csos urat körünkben tisztelni, kinek bolcsesége iv ügyszeretete 
tanácskozásainkat mindig szerencsés eredményre vezette; azon-
ban gyengélkedése ő nagyraéltóságát a világi elnöki szék elfog-
lalásában akadályozván, azon hő óhajtásomnak adok imaszerű 
kifejezést,  vajha az isteni gondviselés ő nagyméltóságát szá-
munkra egészségben megtartaná. 

Istennek szent kegyelmét és áldását kivánom tanácskozá-
sainkra és az idei Statüsgyülést ezennel megnyitottnak nyilvá-
nítom." 

A megnyitó beszéd, folyama  alatt is többszörös helyesléssel 
kisértetvén, lelkesült éljenzéssel fogadtatik. 

II. 
A Statusgyülés szervezkedésének czéljából püspök ur ő 

nmltga a megjelent tagok igazolását tűzvén ki napirendre, an-
nak megejtésére Seethal Ferencz elnöklet-e alatt Jung-Cseke La-
jos, Murányi Kálmán, 'Krcmnitzky Amáml és Török Antal bi 
zottsági tagokul való kiküldését hozza javaslatba, valamint azt 
is indítványozza, miszerint e bizottságnak hagyassék meg, hogy 
a gyulafehérvári  plébániához tartozó több választónak az alsó-
fehérmegyei  hegyaljai espereskerületi világi képviselők válasz 
tása ellen benyújtott felszólamlását,  illetőleg a választáskor ne-
talán előfordult  szabálytalanságot vizsgálja meg és indokolt vé 
leményét terjessze be. 

Jegyzőkönyv, felvétetett  Kolozsvártt, 1889-ik évi szeptem-
ber hó 24-én á Statusgyülés egyházi s világi képviselőinek iga-
zolására kiküldött bizottság ülésében. 

Jelen vannak: Alólirtak. 
Meghivatott egyházi képviselő: 03. világi 143. Összesen 

206. 
Megjelent és igazoltatott egyházi: 44, világi: 69. Össze-

sen 113. 
Beható tárgyalás alá vétetvén a gyulafehérvári  plébániához 

tartozó némely róm. kath. hiveknek a méltóságos igazgató-ta-
nácshoz intézett felszólamlása  az alsó-fehérmegyei  hegyaljai es-
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pereskerületi világi képviselők megválasztása ellen, mire nézve 
az igazoló bizottság egyhangúlag a nevezett kerületben megválasz-
tott képviselők megválasztására nézve megsemmisítési véleményt 
ád, a kővetkező indok alapján. 

Hogy az 1866. január 10-dikén tartott Statusgyülésen 
megállapított szervezeti szabályok 4-ik pontja pontosan körül-
vonalozza a statusgyülési képviselők mikénti megválasztását, 
melynek egyetleu pontja sem tartatott meg a nevezett esperes-
kerületi választásoknál. 

Ezzel a jegyzőkönyv felolvasás  után bezáratott és aláíra-
tott. K m. f.  Seethal Ferencz sk. elnök, Jung-Cscke Lajos sk., 
Murányi Kálmán sk. Kremnitzky Amánd, sk. Török Antal sk. 

Az igazolás eredménye és a bizottságnak az alsó-fehérme-
gyei hegyaljai espereskerllleti választásra vonatkozó véleménye 
a gyűlés által egyhangúlag elfogadtatván,  pUspök ur ő nmltsga 
azt határozatul kimondja. E szerint azalsó-fehérmegyei  hegyaljai 
espereskerületben üj választás lesz elrendelendő. 

III. 
Püspök ur ő nmltsga ajánlatára 
Veszely Károly egyházi és Finály Henrik világi jegyzők-

nek közfelkiáltással  megválasztatnak, a kik legott a jegyzéshez 
hozzá is fognak. 

V. 
Iuditvány tétetvén az iránt, hogy miután világi elnök ő 

nagy méltóságát gyengélkedése megakadályozta a világi elnöki 
szék elfoglalásában,  az alelnök foglalja  el helyét: az indítvány 
elfogadtatik  és alelnök Züllich István világi elnöki széket 
elfoglalja. 

VI. 
Azon indítvány, hogy főméltóságu  dr. Hajnald Lajos bi 

bornok, kalocsai érsek úrhoz, egykori nagynevű püspökünkhöz 
áldozárságának ötvenéves jubileumának alkalmából a Statusgyü-
lés részéről is üdvözlő felirat  intéztessék, közlelkesültséggel el-
fogadtatván,  a felirat  szerkesztésévél a Statusgyülés jegyzői bízat-
nak meg. 

VII. 
Indítvány tétetik az iránt, hogy "időnyerés végett a Sta-

tusgyülés tagjainak igazolására egy állandó bizottság küldessék 
ki, a mely e tisztét a Statusgyülés megkezdése előtt teljesítené 
és az eredményt mindjárt a megnyitó után felolvasná. 
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Az indítvány azon módosítással fogadtatatik  el, hogy az 
igazoló bizottság tagjai nem állandóul, hanem csak a jövő Sta-
tusgyülés alkalmára, még pedig a többi bizottságokkal együtt 
a jelen gyűlés végén választassanak meg. 

IX. 
Olvastatik a 15-ös bizottságnak ajánlata, hogy az igazgató-

tanáes jelentésének második, az ügykezelésről szóló pontja tu-
domásul vétessék. 

A bizottság ajánlata elfogadtatik,  elejtésével azon indít-
ványnak, hogy az igazgatótanács jelentései, a Statusgyülés jegy-
zőkönyvei s más hivatalos kiadványai minden plébánia könyv-
tárának ingyen vagy pedig megfelelő  árban megküldessenek. 

XI. 
Olvastatik a 15-ös bizottságnak az a lelkészi congrua ren-

dezése, illetőleg fölemelése  czéljából eddig történt intézkedésekre 
vonatkozó javaslata, amint következik: 

„D, A lelkészi Congrua felemelésének  kérdését illetőleg a 
jelentés IV. pontjában előterjesztettekből örömmel győződtünk 
meg arról, hogy az igazgató-tanács az Ugy fontosságához  mért 
kellő buzgalommal fogott  a Congrua feljavítását  czélzó intézke-
dések megtételéhez s a jelentés ezen pontjában foglaltakat  erdélyi 
püspök ur ő nagyméltóságának f.  hó 11-ről 2961 szám alatt az 
igazgató-tanácshoz intézett és ez által még nem tárgyalt átiratával 
kapcsolatosan vettük tanácskozás alá. 

Nézetünk szerint a Congrua kérdésében való eljárásra nézve 
két egymással kapcsolatos szempontnak kell irányadónak lennie; 
egyik az, hogy ott, hol a segély a legszükségesebb, ez lehető 
gyorsan következzék be; a második pedig az, hogy a végleges 
rendezés annál kevésbbé 'történhetik elhamarkodottan, mert ez 
számos, részben bonyolult kérdésekkel állván kapcsolatban, 
ezeknek jól megfontolt  tekintetbe vétele nélkül az állandóság 
némi jellegével biró intézkedés nem képzelhető. 

Ide járul az, hogy nézetünk szerint, a hivek megadóztatá-
sának Ugye a kepe kérdésével oly összefüggésben  áll, hogy a 
kepe megváltoztatása, vagy legalább rendezése nélkül a meg-
adóztatás megnyugtató megoldása be nem következbetik. Ugyan 
azért avégett, hogy a Congrua ügyének sikeres eredményre vezetése 
az intézkedésekben követendő rendszeresség által is előmozdít-
tassék, a jövőben követendő eljárás iránt következőket indítvá-
nyozzuk ; 
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1. A megadóztatás kérdése teljesen kUlönittessék el a 
congrua feljavításának  más forrásokból  meríthető eszközeitől és 
bizassék meg az igazgató-tan ács, hogy a megadóztatást a kepe 
megváltása, esetleg rendezésének ügyével kapcsolatosan vegye 
beható tanulmáuy alá s ennek eredményéről annak idején je-
lentést tegyen. 

2. Ettől elkülönítetten vegye fontolóra  a congrua felja-
vításának egyébb forrásait,  a mult évi Statusgyülés határozatai 
alapján; vegye tárgyalás aiá a püspök ur ő nagyméltóságának 
2961.—1889. számú átiratában foglaltakat,  nevezetesen a lelké-
szek kinevezésének, a léányegyházakkal összekötött plébániák 
lelkészi bővebb javadalmazásának, a káptalannak a lelkészi jöve-
delmek megváltoztatása ügyében való meghallgatásának kérdéseit 
és mindezekről a jövő évi Statusgyülés elé terjesszen kimerítő 
indokolt jelentést. 

3. Addig is, mig a végleges rendezés ezen előfeltételei 
valósulnának, a szegényebb javadalmazásu lelkészek segélyezése 
ott, a hol az legszükségesebbnek mutatkozik — .egyelőre a már 
rendelkezésre álló s a mult évi bizottság által kijelölt források 
részbeni igénybevételével — már a jövő 1890. évi január 
1-sej ével életbe léptetendő volna. 

A bizottságnak e fontos  tárgyra vonatkozó jelentésének 
fclolvásása  után terjedelmes mederben és az ügyhöz méltó ér-
deklődéssel indult meg a tanácskozás, melynek folytáu  több1 

oldalról tétettek hol az igazgató-tanács, hol a 15-ös bizottság, 
jelentésére vonatkozó indítványok, javaslatok és interpallatiók.-

Püspök ur ő nmltgának azon kijelentése után, hogy az 
általa a legszegényebbül dotált lelkészek congruajának fölemelésére 
felajánlott  évi 4310 forintnyi  adományából némely kincstári 
plébániáknak is juttat; valamint azon felvilágosításul  tett meg-
jegyzése után, hogy némely községek nemcsak a vallás-alapból 
nyert lelkészi dotatio következtében estek el a választási jog 
gyakorlatától, hanem azért is, mert templomaikat, iskoláikat 
plébánusaik lakházát nem lévén képesek fentartani,  e tekintetben 
is a vallásalap segélyezésére szorulnak s azért a patronatusi jog 
teljes élvezetében azon esetre, ha csupán a lelkészeik által él 
vezett vallás-alapi segély fizetését  magukra vállalják, még nem 
részesithetők; végre azon indítványnak hosszasb megvitatása után 
miszerint arra volna utasítandó az igazgató-tanács, hogy a Status 
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érték vagyonának egy földhitel  intézet keretében történendő ke 
zelése iránt, mi által jövedelmeink forrásai  jelentékeny szapo-
rodást nyernének, tegye meg a szükséges tanulmányozásokat s 
azok eredményéről a jövő évi Statusgyillésnek terjessze be a 
jelentését, a következő határozatok hozattak 

Jóváhagyó tudomásul vétetvén az igazgató-tanács azon 
eljárása, melynél fogva  Ő Felségéhez egy legmagasabb színe 
elé fölterjesztett  kérvényben az iránt folyamodott,  hogy Ö Fel-
sége a kincstári plébániák javadalmának fölemelését  a kir. kincstár-
nál legkegyelmesebben megrendelni méltóztassék, és elfogadtat-
ván a 15-ös bizottság azon javaslata, hogy a congrua kérdé-
sében követendő eljárást illetőleg ott, hol a segély a legszüksé-
gesebb, ez az igénybe vehető forrásokból  ugy eszközöltessék, 
hogy már az 1890-ki év elején életbe léptethessék, a végleges 
rendezes pedig a vele szoros kapcsolatban álló kérdések együttes 
megoldásával indit.tassék meg, az igazgató-tanácsnak megba-
gyatik : 

a) hogy a megadóztatás kérdését a congrua feljavításának 
más forrásokból  meríthető eszközeitől elkülönítvén, azt a kepe 
megváltásának, esetleg rendezésének ügyével kapcsolatosan vegye 
beható tanulmányozás alá s ennek eredményéről annak idején 
tegyen jelentést; 

b) hogy a mult évi Status-gyűlés határozatainak alapján 
mindazon forrásokat,  melyekből a congrua feljavítására  eszközöket 
meríthetni, számba vévén, vegye tárgyalás alá püspök ur ő 
nmltgának 2961—1889. számú átiratában foglaltakat,  nevezetesen 
a lelkészek kinevezésének, a fiókegyházakkal  összekötött terhesebb 
plébániákat adminisztráló lelkészek bővebb javadalmazásának és 
a lelkészi jövedelmek megváltoztatása ügyében a káptalan 
meghallgatásának kérdéseit és mindezekről a jövő évi Statusgyü-
lés elé terjeszszen kimerítő, indokolt jelentést; 

c) hogy addig is, mig a congrua végleges rendezesének 
ezen föltételei  végrehajtatnak, tegye meg a szükséges lépéseket 
az iránt, hogy a szegényebb javadalmazásu lelkészek segélyezése 
ott, a hol az legszükségesebbnek mutatkozik, a most rendelke-
zésre álló források  igénybevételével már a jövő 1890. évi január 
1-től kezdve lehetőleg megindittassék; 

d) hogy a Status érték vagyonának egy földhitelintézet 
keretében leendő kezelése iránt tett indítványt vegye tanulmá-
nyozás alá s annak eredményéről a jövő Statusgyülésnek ter-
jeszsze be jelentését. 
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XIX. 
Az igazgató-tanács utasittatik, hogy a 15-ös bizottságnak az 

1886 ik cvi Statusgyülés elé a Status vezetése alatt álló közép-
iskolák fejlesztése  iránt terjesztett javaslata értelmében tanácsko-
zásai keretébe és tanulmánya tárgyául fölvévén  azt az indítványt 
is, melynél fogva  a minorita-rend főnökével  a m.-vásárhelyi gyra-
nasium átvétele esetleg néhány tanárral való ellátása iránt tárgya-
lásokba kellene bocsátkozni, gymuasiumaink czélszerü és a ta-
nügy clöhaladottabb kívánalmainak megfelelő  reudezése és szer-
vezésére vonatkozó javaslatát terjessze a Statusgyülés elé. 

XX. 
Olvastatik a 15-ös bizottságnak következő javaslata: 
Bizottságunk már az 1886. évi Statusgyülés elé terjesztett 

jelentésében behatóan foglalkozott  ezen kérdés megoldásának 
alapfeltételeivel  s nevezetesen az igazgatótanácsot utasíttatni 
kérte a Status vezetése alatti középiskolák fejlesztése  és a nö-
vcldék berendezése tárgyábani tervszerű javaslat készítésére és 
külöüösen arra, hogy a tanulmány tárgyává tegye a következő 
kérdéseket: 

1. Mind feutartandók-e  a jelenleg fenálló  középiskolák? 
2. Mikép lennének a fentartandó  négy hat osztályú kö-

zépiskolák nyolez osztályra kiegészithetők ? 
3. Mikép lehetne a tanárok javadalmazását az állami ta-

nárok javadalma mennyiségére felemelve  rendszeresíteni? 
4. Megjelölendök azon módozatok, melyek mellett az ál-

lamsegély igénybe veendő, és hogy minő mérvben ós mely 
középiskoláknál lenne az indokoltabb? 

5. Az erzsébetvárosi és szamosujvári városi középiskolákra 
vonatkozólag, ha ezen középiskolák a kath. Status hatósága alatt 
megtartándók lesznek, részletezendő a status és a nevezett városok 
közötti jogviszony és részletezendők különösen azon jogok és 
kötelezettségek, melyek a Status vezetési és felügyeleti  tör-
vényszerű kötelessége érvénycsithetésére szükségesek. 

6. Miképen lennének a finöveldéu  berendezhetők a czélból, 
bogy azok valóban nevelő-intézetek legyenek? Az élelmezés 
tiszta házi kezelésénél mikép rendeztessék be a kezelés és kü-
lönösen az ellenőrzés? 

7. Nem lenne-e óhajtandó a tanulók mindnyájára a con-
victualis-rendszer létesítése és mikép lenne ez valósitható ? 

A Statusgyülés XXVI. szám alatt kelt határozatával e kér-
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déseket, melyek ugy is állandó tanulmány tárgyai, az igazgató-
tanácsnak továbbra is figyelmébe  ajánlotta. 

Ez óta három év telvén el, azt hiszszük, hogy az igazga-
tótanács, mely előadó ur szóbeli felvilágositása  szerint a gym-
nasiumok ügyét mindig élénk figyelemmel  kisérte, sőt az állam-
segélynek a brassói gymnasiumra nézve történt sürgetése, az 
udvarhelyi gymnasium korszerű fejlesztése  és a csiksomlyói in-
ternátus berendezésével, középiskoláink fejlesztésére  irányuló 
buzgalmának tényleges bizonyítékait szolgáltatta — állandó ta-
nulmányaival már azon helyzetbe juthatott, hogy artia tervszerű 
javaslatot jövő évi jelentésének feladatai  közé felvehetné. 

És ezt annál ohajtandóbbnak tartjuk, mert e javaslat ke-
retében véljük egyúttal czélszerüen megoldhatónak aközépisko 
lai tanári javadalmazás felemelésének  kérdését, miáltal a közép 
iskolai tanárok tömeges kérvényei is, talán kedvező elintézést 
nyerhetnének." 

A 15-ös bizottság javaslata elfogadtatik  és annnak a meg-
előző pont határozatával kapcsolatos elintézésével az igazgatótá-
nács bizatott meg. 

XXI. 
Az igazgató-tanácsnak jelentése XV. pontja alatt tett és a 

tanári szolgálati szabályzat 54. §-ára, vagyis a helyettesítés dijra 
vonatkozó következő javaslata: 

a) oly esetekben, midőn tényleg be nem töltött tanszék 
egész éven át helyettesittetik, a helyettesítő tanárok részére a 
belyettesitési órák aránya szerint kiosztandólag a szolgálati sza-
bályzatban megállapított évi 600 frt.  helyettes tanári fizetés 
rendes díjazásként utaltassék ki a tanulmányi alapból. 

b) oly esetekben, midőn évközi kisebb időtartamú, de bat 
héten tül terjedő helyettesítés bármi okból történik, vagy a 
tanár betegsége miattt egész évi helyettesítés végeztetik, a he-
lyettesítő tanárok dija ugyancsak a belyettesitési órák arányá-
ban felosztvaaz  évi 600 frt  helyettes tanári fizctésnek600/0-a  le-
gyen, jövendőbeli eljárásra vonatkozó szabályul elfogadtatik  és 
az igazgatótanácsnak utasításul adatik. 

XXIII. 
Az igazgató-tanács utasittatik, hogy a tanári fizetések  fel-

emelésének és az államsegély kérésének kérdéseit is a középis-
kolákról a jelen jegyyzőkönyv 19. és 20 pontjai alatt hozott 
határozatok értelmében készítendő tervszerű javaslat keretéba 
vegye fel  és megoldás elé vezesse. 
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XXIV. 
Pilspök ur ő nagyméltóságának a népiskolai czélokra for-

dított 11,569 forintnyi  nagylelkű adományozásaiért a Status-
gylllés hálás köszönetét lelkes éljcnzések között jegyzőkönyv-
be iktattatni hazározza. 

XXX. 
Püspök ur önmltga a Statusgyülés figyelmét  a szervezeti 

szabályok reformálására  kiküldött bizottságnak kinyomtatott és a 
gyűlés tagjai küzt szétosztott jelentésére hivja fel,  és azt a 
kérdést teszi, kiváuja-e az e jelentésbe foglalt  indítványokat és 
ajánlatokat tárgyalni. 

A gyUlés tekintettel arra, hogy Magyarországon az autonó-
mia még nincsen szervezve, s ennek folytán  nem volna tanácsos 
a történelmi tradíciók alapján alakult szervezetünkön változtat 
ni; továbbá tekintettel arra, hogy a javaslatba hozott bizott-
ságok teendőit az igazgató-tanács kebelében munkálkodó és az 
általa időnkint kiküldetni szokott bizottságok sikeresen végzik, 
a miért nekik a megelőző pontban köszönet szavaztatott, a je-
lentést leveszi a napirendről. 

XXXI. 
Ulvastatik báró Jósika Lajos ur ő nagyméltóságának a 

Statusgyüléshez intézett levele, melyben az erdélyi róm kath. 
Status világi elnökségéről megrongált egészsége miatti lemondá-
sát bejelenti és annak elfogadását  kéri, a mint következik : 

„Mélyen tisztelt Statusgyülés! 
Kimondhatatlanul nagyra tudom becsülni azt a tisztességet, 

mely ért, midőn az erdélyi róm. kath. püspöki megye hivei, a 
Statusgyülés és igazgató-tarácsa világi elnökének egyhangú ki-
kiáltással kinevezni és többszöri hr.tározataiban ezen állásban 
megmarasztalni szívesek voltak. S ha mindemellett ezen hivatal-
ból való kilépési szándékomat bátorkodom ezennel a t. Státus 
előtt kijelenteni, méltóztassanak arról meggyőződni, hogy nem 
szt. vallásunk, — melyhez lelkesedéssel ragaszkodom, — érde-
kei iránt való közömbösség, nem hanyagság, mely közérdekben 
működni unatkozik, ennek oka, hanem azon öntudat, mely el-
ismerteti velem, hogy előrehaladott korom és hanyatló elmete-
hetségeim a nagy horderejű és a közvélemény előtt nagy mo-
rális felelősséggel  járó feladatnak  kielégitőleg megfelelni  nem 
képesek, s ha a természet rendje szerint aggkorom mellett ezen 
hivatali állást csak névvel és ideig, óráig tölthetem be, eljött 
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ideje, hogy a Statusgyülés íriss és jobb erők beállításáról gon 
doskodjék, és hogy az ezen gondoskodást gátló akadály félre-
álljon. 

Hatvan évftt  tul járó ideje telt el annak, hogy hol alkal-
mam nyilt a közjó érdekében működni, azt el nem mulattam, 8 
ha a közélet különböző téréin való közreműködésem kiváló si-
kert sehol nem tud mutatni, dicsekedhetem mégis azzal, hogy 
bol királyom parancsa, polgártársaim bizodalma bármi kényes 
feladat  teljesítésére felszólított,  szolgálatkészségemnek tehetségem 
szerint megfelelni  soha sem vonakodtam. Dicsőkedhetem, hogy 
közszolgálatomat haszonlesés, vagy részrehajlás vágya sohasem 
sújtotta, dicsekedhetem, hogy hivataloskodásom ha egyebet nem, 
de igyekezetem a jó akaratom elismerését minden oldalról ki-
érdemiette. Nem több érdem ez, mint a menynyire minden be-
csületes és tisztességes polgártársunk közreműködésében találunk. 
De oly érdemek, melyek után a közélet működései közt kifá-
radott aggastyán a közönségtől megvárhatja, hogy olyan felada-
tokkal ae terhelje, melyeknek megfelelni  hanyatló tehetségei 
már nem képesek, és hogy engedje meg nekie, hogy munkás 
hosszv élete végnapjait, távol a közélet mozgalmainak zajától, 
otthona csendes magányában nyugalmasan tölthesse. 

Teljes bizalommal lévén tehát, hogy a t. Statusgyülés fel-
hozott indokaimat méltányolva, azon hivatalom elbucsuzásától 
eltiltani nem fog,  melyre nézve, hogy feladatának  megfelelhes-
sek, elveszett bizodalmam, és melyet ha ideig, óráig nevemmel 
még betölthetek is, ujabbi betöltésének szüksége eJodázhatlanul 
a küszöbön áll. 

Fogadja tehát t.. Statusgyülés lemondásomat, mint annak 
jelét, hogy a Status érdekeinek biztositása mindenek felett  szi-
vemen fekszik,  és a mint a Statusgyülés és igazgatás elnöki 
hivatalra való kinevezés tisztességét csak is azon reménységgel 
fogadtam  el, hogy hitsorsosaim támasza mellett a feladatnak 
megfelelni  képes leszek: ugy most is tehetségeim elgyengülésé-
nek jelei birtak mindenekfelett  a lemondásra. 

Fogadja el továbbá bálás köszönetemet azon megtisztelte-
tésért, melyre a Statusgyülés legjelentékenyebb hivatalos állása 
felruházásával  bizodalma juttatott — azon támaszáért, melylyel 
kötelességeim teljesítésében munkatársaim segítettek, — azon 
engedékenység és elnézéséit, melylyel gyengeségem tévedései 
iránt viseltetett. Fogadja végtére kegyesen azon nyilatkozatomat 



355* 

is, hogy ha egyházi életünk keretében vezérszerep vitelére ma 
gamat alkalmasnak nem érezvén, ilyent viselni hajlandó nem le-
hetek, de Egyházunkhoz való ragaszkodásom lelkesít, hogy Sta-
tusgyUlésUnk mindenben, mit tehetségeim megbírnak és minden 
időben, minden körülmények közt bennem szolgálatkész hivére 
fog  találni. Ki is maradok mélyen tisztelt Statusgyülés Buda-
pest, szept 20. 1889. 

alázatos szolgája 
Id.  br. Jósika  Lajos, s. k. 

A levél felolvasása  után inditványoztatván, hogy a Status-
gyülés ő nmlgának már többször ismételt lemondásába belenyu-
godjék és a statU3 világi elnökévé br. Jósika Sámuel válassza 
meg: a gyűlés eddigi, az erdélyi róm. katb. Status autonomikus 
ügyei körül elévülhetlen érdemeket szerzétt világi elnökének le-
mondásába közsajnálattal belenyugszik és az uj korszaki Sta-
tusgyüléseken azok elsejétől idáig tanúsított lelkes közremükö 
déscért hálás köszönetét egy őnmlgához intézendő iratban kife-
jezni határozza; egyúttal br. Jósika Sámuelt a Status világi 
elnökévé lelkesült éljeuzések közt egyhangúlag megválasztja, mi 
pUspök ur őnralga által határozatul kimondatik. 

XXXII. 
Ezek után a következő bizottságok kiküldése hozatik ja-

vaslatba. 
a) a tizenötös bizottság, melynek tagjai lesznek : Búzás 

Mihály, Jung-Cseke Lajos, Murányi Kálmán, Ninger Ignácz és 
dr. Tódor József,'egyháziak  ; 

br. Bálintitt József,  Gál Domokos, gr. Haller Jenő, Krémer 
Sámuel, Dr. Mohay Sándor, Seethal Ferencz, Sigraond Dezső, dr. 
Török Albert és Török Bertalan világiak; 

b) az igazoló bizottság következő tagjaival: Seethal Ferencz 
elnöklete alatt: Jung-Cseke Lajos, Soó Károly, dr.Tódor József 
és Török Bertalan; 

c) a tanügyi bizottság: Avéd Jákó, Fábián Sándor, Imets 
F Jákó, Paál Gyula és dr. Vajda Gyula; 

d) számvizsgáló bizottság: 
Benel János, Girsik János, Kremnitzky Ámánd, dr. Salz-

bauer János. 
A javaslat elfogadtatik  és a nevezettek az illető bizottsá-

gok tagjaiul megválasztottaknak nyilváníttatnak. 
23* 
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XXXIII 
Püspök ur őnmlga a jelen Statusgyülés elé tűzött ügyek 

ilyetén letárgyalása után a következő beszédet mondja: 
„Mélyen tisztelt Statusgyülés ! 

Tárgyalásainkat az idei Statusgy ülésen bevégeztük s Isten 
segedelmével mindenki hazájába ismét visszatér. 

Én szivből köszönöm a részvétet, melyet a Statusgyülés 
tagjai a tárgyalások iránt tanúsítottak. Óhajtottam volna ugyan 
azt, bogy mindazok, kik a Statusgyülés tagjai, tartsák köteles-
ségüknek, hogy a mire megválasztattak, annak mégis feleljenek. 
A tagoknak körülbelül fele  jött ide, mert 241 közül 113 jelent 
meg. Azonban nem zárkózhatom el annak kifejezésétől,  hogy 
fontos  okok tarthatták vissza, nem pedig az Ugy iránti érdek-
lődés hiánya és a választók iránti kötelesség teljesítésének mel-
lőzése. 

Remélem, hogy a jövő Statusgyülésen többen és mindazok 
is részt fognak  venni, kiket részint a választók bizalma tisztelt 
meg a küldetéssel más bonorácziók czime alatta Statusgyü-
lés tagjai. 

Köszönöm szivem mélyéből mindnyájuknak azon érdeklő 
dését, melyet a Statusgyülés iránt tanúsítottak. Köszönöm kü 
lönösen a 15-ös bizottság előadójának munkásságát és köszönöm 
a tisztelt jegyző uraknak is azon szives fáradságát,  melyet a 
jegyzőkönyv szerkesztésével tanúsítottak. 

Engedje az isteni gondviselés, hogy mindnyájukat, kiket 
itt tisztelek, legyen szerencsém a jövő évi közgyűlésen is tisztelni. 

A gyűlés Püspök ur ő nagy méltóságának záró beszédjét, 
valamint Gál János tagtárs szavait, melyekkel a kegyelmes fő-
pásztor odaadásáért és bölcs vezetéseért a gyűlés köszönetét 
tolmácsolta, lelkesült éljenzéssel fogadván,  a pUspöki áldás vétele 
után eloszlett. 

Az erdélyi  római katholikus  Slatus  i8go. szeptember hó 23-án 
Kolozsvártt  tartott  gyűlésének 

Segyzökönyvébol. 
1. Püspök ur ő nmlga a gyűlést a következő beszéddel 

nyitja meg: 
Mélyen tisztelt Statusgyülés! 

Meggyengyült testi egészséggel ugyan, de bizva az örök 
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isteni kegyelem támogatásában jelentem meg az idei StatosgyIl-
lésnek megnyitására. 

Nagy és az erdélyi kath. egyház életébe mélyen bevágó 
llgyek fogják  a Statusgyülés tárgy alásainak sorozatát képezni. 

Nem sorolom fel  ezen ügyeket. A statusgyülési meghívó és 
az igazgatótanács évi jelentése részletesen sorolják fel  azokat és 
én hiszem, hogy mindnyájan, kik e Status^yülésnek tagjai va-
gyunk, azon komoly elhatározással léptünk e terembe, hogy 
igaz kath. ügyszeretettel lelkesen fogunk  egyházunk javára 
munkálkodni és annak jól felfogott  érdekeit szívvel-lélekkel 
előmozdítani. 

Mert tisztelt Uraim! ezeu elhatározás és annak érvényesí-
tése nélkül ideiglen ugyan tehetünk valamit — maradandót 
sohasem; használhatunk talán magán érdckeiuknek — de a kath. 
közjó háttérbe fog  szorulni. 

Lehetne-e az ilyen eljárás üdvös és hasznos az erdélyi kath. 
hitéletre, a kath. intézményekre ? várbatnánk-e állandóságot a buz-
góságban, a lelkesedésben, a tetterős munkásságban ? 
Bizonyára nem! az örök isteni kegyelem az ö hathatós segítsé-
gével azokat támogatja, kik az ur nevében a hitnek egész buz-
góságával és szeretetével munkálkodnak. Az apostolok egész éjen 
át halászva eredménytelenül munkálkodtak: de midőn az Ur 
Jézus nevében eresztik meg hálójukat, a fogott  halaknak nagy 
bőségét eredményezte munkásságuk. 

Tartsuk ezt szem előtt tisztelt Uraim! e Statusgyülés alatt 
tárgyalásra kerülő ügyekben is, és biztosak lehetünk benne, 
hogy velünk lesz Istennek segítő szent kegyelme és áldása, 
melyet mindnyájoknak főpásztori  szivem mélyéből kívánok. 

Még valamit. Visszapillantva az 1889-ki Statusgyülés óta 
lefolyt  évre, a fájdalmas  részvét, a kegyelet és hála érzelmei 
közt emlékezem meg azon statusgyülési tagokról, kiket az Ur 
ezen idő alatt magához szólított. 

Andrási István apát-kanonok az erdélyi Dioeeesis Nestora, ki 
88 évre terjedő életében a bölcs munkásság és jótékonyság 
mintaképe volt, dr. Éltes Károly apát kolozsvári plébános, az 
erdélyi Status volt előadója, a püspöki megyének disze és remé-
nye, — Szabó István a székclvudvarbelyi finövelde  buzgó igaz-
gatója, — dr. Veress Ferencz theologiai tanár, Nagy Lajos t. 
kanonok és csik-szentgyörgyi plébános, és lovag Krémer Sámuel a 
deési kath. egyháznak buzgó főgondnoka,  ki az egyház és haza iránti 
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kiváló érdemeivel ércznél maradandóbb emléket biztositott 
magának. 

Legyen áldott emléketezetök és az örök világosság fényes-
kedjék nekik. 

Az 1890 ki Statüsgyülést. ezennel megnyitottnak nyilvánítom 
A gyűlés — 44 egyházi és 77 világi — tagjai a meg-

nyitó beszédet, folyama  alatt is hangosan nyilvánuló helyeslés-
sel kisérvén, lelkesült éljenzéssel fogadják. 

3. Püspök ur ő nagyméltósága előterjesztvén, bogy báró 
Jósika Sámuel a mult évi Stausgyülés benne helyezett bizalmát 
elfogadta  és a világi elnökségről való lemondását visszavette, 
de a jelen gyűlésre még nem jöhet el, kéri báró Jósika Lajos 
ö nagyméltóságát, hogy mint a gyűlésnek korban és érdemek -
den legelőkelőbb tagja, foglalja  el fia  távollétében a világi el-
nöki széket. 

A gyűlés püspök ur ő nagyméltóságának a világi elnök-
ségre vonatkozó jelentését örömmel veszi tudomásul és midőn 
báró Jósika Lajos ő nagyméltósága a világi elnöki széket azon 
kijelentéssel foglalja  el, bogy ezután is kész a status ügyeinek 
a rendelkezéséreálló erővel szolgálni, azt lelkesült éljenzésselfogadja-

7. A gyüles az igazgató tanács évi működéséről szóló je-
lentést tevékenységének elismerése mellett tudomásul veszi, a 
dr. Éltes Károly elhunyta felett  kifejezett  részvétét maga részé-
ről is jegyző könyvében megörökiteni határozza. 

9. A statusgyülés a 15-ös bizottság azon javaslatát, bogy 
az igazgató-tanács a kincstári lelkészségek részére utalványozott 
összegeknek, vagyis a felemelés  okozta többletnek a király 
kincstár terhére leendő átvételét sürgesse, jóváhagyja. 

10. A gyűlés megnyugodván püspök ur ő nagyméltóságának 
azon nyilatkozatában, miszerint azon községeknek, melyek a pat-
ronatust illetőleg a kanonjogi követelményeknek eleget fognak 
tenni, a papválasztási jogot készséggel engedélyezni fogja,  a 
közjárulék és egyházi és iskolai közalap szervezetét a következő 
szövegben állapítja meg: 
Az e r d é l y i róm. ka th . p U s p ö k i e g y h á z m e g y e i 
„ E g y h á z i és I s k o l a i K ö z j á r u l é k " és „Egyház i és 

I s k o l a i Közalap.") 
I. 

Alapszabályok. 
i . §• 

Hogy róm. kath. egyházunk erdélyrészi híveinek hitbeli és 
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kőzmivelődési érdeke hathatósabban is előbbre vitessék, az erre 
szolgáló intézményei jobban megerősödjenek és tovább fejlőd-
jenek : a Statusgyülés a közterhek viselésének általános köte-
lezettségét kimondva, elhatározza — az „Egyházi és iskolai 
közjárulék® behozatalát, valamint az ebből befolyó  évj jövede-
delemből az „Egyházi és iskolai közalap" megalkotását. Ezen 
alap tulajdonosa a róm. Kath. Status. 

2- §• 
A közalap alapítási tőkéjét teszi: a) az első évben kirótt 

járulékok összege; b) a további években az évi járulékok 20°/0a 
és az alap egész évi jövedelme, mig az alap 50.000 frtra  növe-
kedik; c) ez időtől kezdve az alap jövedelmének évről-évre 
tőkésítendő 20%-a; d) az alap javára tett végrendeleti hagyo-
mányok és[más kegyes adományok; e) az évi zárszámadás után 
mutatkozó pénztári felesleg. 

3. §. 
Az egyházi és iskolai közjárulékot hordozni köteles min-

den önálló róm. kath. hivő, a ki az erdélyi püspöki egyház-
megyéhez tartozik. 

4. §. 
A fizetési  kötelezés alól kivétetik: 
a) az egészen vagyontalan és keresetre képtelen, köz-

vagy magán adakozásból élő; 
b) a gyámi hatalom alatt álló kiskorú is, de csak azon éset-

ben, ha vagyouáuak évi jövedelme fentartási  és nevelési költsé-
gein felül  felesleget  nem mutat; 

c) azon egyházközség tagja, a ki pap, tanitó és kántor 
javadalmához —a fennálló  ősi rendszer alapján kepével járul. 

A közjárulék készpénzben fizetendő  és pedig kinek-kinek 
vagyonához mérve, oly módon, hogy az arra kötelê s az alább (7. §.) 
kitüntetett osztályozásban legalább egy ezredrészét fizeti  annak az 
összegnek, melyet önkéntes bevallása szerint évcukint háztartá-
sára, illetőleg önfentartására  — rendes körülmények között for-
dítani szokott. 

Mindenkiuek joga van az évi járulékot egyszer s minden-
korra aképen megváltani, hogy annak húszszorosát a közalapba 
készpénzben befizeti.  Ilyen esetben az alap csak ezen megvál-
tási összeg évi kamatját fordíthatja  kiadásainak fedezésére-
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§• 
A bevallási eljárás, beszedés és pénztárkezelés módját kü-

lön szabályzat állapítja meg, a mely részleteiben, az egyelvü-
ség lehető megóvása mellett, a vidéki, vagy a helyi viszonyok-
hoz alkalmazandó. 

Általánosan kötelező azonban a bevallásoknál a következő: 
a) az évi járulék megállapítása, osztályba sorozás által, 

öt évenként történik. Van pedig 12 osztály, melyek valame-
lyikébe az illető saját bevallásához képest beiratkozik — név-
szerint — az I. osztályba az, akinek évi járuléka 10—20 kr 
á II. osztályba 20—30 kr; a III. osztályba 30—40 kr ; a IV. 
oszt. 40—50 kr; az V.oszt. 50—70 kr. a VI, oszt. 70 kr. — 1 
frt.  a VII. oszt. 2 frt.  a VIII. oszt 4 frt.  a IX. oszt. 6 frt.  a 
X. oszt. 8 frt.  a XI. oszt. 10 frt.  a XII. oszt. 12 frt. 

A magasabb ajánlattétel, az egyeseknek hitbeli buzgósá 
gára bizatik. 

b) Közönséges szabály továbbá, hogy a kellő módon, és 
végleg helyesbitett évi tartozás teljesítésére köztörvényi kö-
telezés áll fenn;  a minélfogva  az azt hanyagul teljesítő, vagy 
konokul megtagadó és ellenszegülő ellenében az állam közigaz-
gatási segélye is felhasználható,  ugyanazon módon, a mint eddig 
is az egyházi szolgáltatások behajtásánál történt. 

8. §. 
Az „Egyházi és iskolai közjárulék" és „Egyházi és iskolai 

közalap" igazgatása, illetőleg kezelése az erdélyi róm. kath. 
Status Igazgatódon; ^so?u*j[9u:ynek tisztjéhez tartozik, különösen 

a) az évi előleges költségvetés elkészítése; 
b) a zárszámodások felülvizsgálata 
c) a javadalmazások és segélyezéseknek a Statusgyülés 

által jóváhagyott költségvetés alapján kiutalása ; 
d) a közjárandósági alap megőrzése és védelméről — va-

lamint a fennebb  (2. §.) kijelölt, vagy az idők és körülmények-
nek megfelelő  más megengedett módokon való gyarapításáról 
gondoskodni. 

9. §. 
A javadalmazás és segélyezés a Statusgyülés joga, melyet 

az Igazgató-tanácsának püspök Úrral egyetértőleg megállapított 
javaslata alapján évi közgyűlései alkalmával gyakorol. 

10. §. 
A közjárulék és közalap czélja első sorban a hitbeli sze-
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retet és közösségen alapuló kötelességek egyetemlegességének 
a közösség és egyenlőség törvénye szerint való igazságos és 
méltányos elosztása és kiegyenlítése lévén, a befolyt  jövedelem 
fordítható  és forditandó: 

a) egyházak szervezésére olyan községekben, ? hol erre 
róm. kath. hitet valló bivek elegendő számmal vannak és saját 
erejükből arra nem képesek, 

b) rendes évi javadalmazására vagy segélyezésére minden 
olyan egyháznak, a mely saját erejéből templomát, papját, kán-
torát, iskoláját, vagy óvójátés tanítóját tentartani nem tudja, vagy 

c) a hol a vallás és elemi iskolai alapokból már eddig 
is nyújtott javadalmazások pótlására más segélyforrás  nem kap-
ható; úgyszintén végre 

d) a tanulmányi alapból fentartott  gymnasiumok dologi 
szükségleteinek és főleg  tanárai fizetésének  olyan mértékben 
való kipótlására, hogy az évi fizetés  az állami középiskoláknál 
rendszeresítettet — lehetőleg — egyenlősítve legyen. 

11. 8-
A közjárulék kiróvása az 1892-ik évvel kezdődik. 

12. §. 
A Statusgyülés megbízza az Igazgató-tanácsot, bogy az 

életbeléptetésre szükséges munkálatokat ideje korán tegye meg. 

II. 
Szabályzat  az Egyházi  és iskolai  közjárulék  kezeléséhez. 

Az erd. róm. kath. Statusgyülés az 1890. évi szeptember 
hó 23-án tartott ülésében az Egyházi és iskolai Közjárulék és 
Egyházi és iskolai Közalap kezelésére nézve a következő sza-
bályzatot állapította meg: 

A közjárulék fizetésére  való kötelezés az 1892-ik év ja-
nuár 1-ével veszi kezdetét. 

2. §. 
Az alapszabály 7. §-ban felvett  elvek fentartásával,  a be-

vallások és az egyes osztályokba való bejegyzések az egyház-
községi tanács illetőleg választmány által foganatosíttatnak  a 
következő módon : 

a) A Status Igazgató-tanácsa minden egyházközségnek a 
•/. alatti minta szerint készült rovatos iveket küld. 
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b) Az egyházközségi tanács, illetőleg választmány a köz-
járulék fizetésére  köteles egyháztagokat a legalkalmasabb mó 
doq felszólítja,  hogy a kitűzött helyen és időben bevallásaikat 
megtegyék és magukat a közjáruléki osztályok valamelyikébe 
bejegyeztessék. 

Ha valaki a bevallástól vonakodnék, az egyháztanács, 
illetőleg választmány, az illetőt megfelelő  osztályba saját belátása 
szerint jegyezi be. 

c) Az osztályba való beiratásután az egyházközségi tanács 
vagy választmány a rovatos iveket megtekintés végett az egy-
házközség valamely erre alkalmas helyén kiteszi s ezt a hívek-
nek kellő módon értésére adja. 

Az ivek 15 napig maradnak közszemlére kitéve, mely idő 
alatt joga van az egyes tételekre vonatkozólag minden érdekelt 
félnek  észrevételeit az egyházközségi tanács vagy választmány 
által kijelölt helyen akár élő szóval, akár Írásban megtenni. 

d) E határidő elteltével az egyházközségi tanács vagy vá-
lasztmány a rovatos iveket gondosan megvizsgálja és á lelkész 
és gondnok aláírásával azon záradékkal látja el, hogy azokban 
minden fizetésre  köteles neve bennfoglalva  van. 

Egyszersmind véleményt mond arra nézve is, bogy vajjom 
az alapszabályzatban foglalt  mértékkel egyezők-e, esetleg mikép 
volnának helyesbítendők. 

e) Az ily módon elkészült bevállási rovatos iveket két 
egyező példányban kerületi espereséhez a hitközség lelkésze 8 
nap alatt beszolgáltatja. 

3. §. 
A kerületi esperes a kerületéből beküldött rovatos iveket 

felülvizsgálván,  egyházközségenként összegezi és saját észrevé-
teleivel ellátva 30 nap alatt a püspöki hatóság utján az Igaz-
gató-Tanács elé terjeszti. 

Azon esetben, ha valamely bevallás vagy kirovási tétel 
az alapszabályban feltett  mértékkel meg nem egyezőnek talál-
na, helyesbítési eljárást indíthat, AZ ,illető községbe kiszállva 
meghallgatja az egyházközségi tanács vagy választmány véle-
ményét vagy esetleg a bizalmi tagokét és belátása szeriut 
az osztályozás, illetőleg évi tartozás összegét helyesbiti és erről 
fizetésre  köteles felet  mindjárt értesíti, a kinek joga van a 
kiigazítás ellen észrevételét vagy panaszát, vagy mindi árt 
jegyzőkönyvre vétetni, vagy írásban beadni, a mit a kerületi 
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esperes köteles a fennebbi  módon az Igazgató-Tanács elé ter-
jeszteni. 

A bevallások és osztályozások végleges megállapítása az 
Igazgató-Tanácsnak feladata.  E végett részletesen megvizsgálja 
a rovatos iveket, eldönti a vitás kérdést, megsemmisíti az alap-
szabállyal ellenkezőt és uj eljárást rendelhet el. 

A végleg helyesbített rovatos ivek egyik példányát a meg-
erősitési záradékkal ellátva, a kerületi esperes utján a besze-
dés eszközlése végett az illető egyházközségeknek visszaküldi, 
a másik példányt saját irattárában helyezi el. 

Ha az esperesi kerület községei, vagy az esperesi kerü-
letek között, a bevallásoknál feltűnő  aránytalanságot találna, 
erre az illető esperesnek, esetleg a Statusgyülésnek figyelmét 
telhivhatja. 

5. §. 
Az évi közjárulék beszedése a végleg megállapított kiro-

vási ivek alapján az egyházközségi tanács vagy választmány 
feladata,  melyet az egyházközségi gondnok vagy pénztáros 
által foganatosít. 

Az egyházközségi tanács vagy választmány a befolyt  ösz-
szeget számba véve, a rovatos ivek kíséretében, melyeket a 
lelkész és gondnok írnak alá, az illetékes espereshez szolgál-
tatja be. 

6. §. 
A kerületi esperes az egyházközségek évi járulék összegét 

a rovatos ivek adataival pontosan összevetve, községek szerint 
készített végkimutatással a püspöki hatóság utján az Igazgató-
Tanácshoz terjeszti, mely a számadást a maga részéről is gon 
dosan átvizsgálja és a befolyt  pénzek biztos elhelyezéséről és 
gyümölcsöztetéséről az alapszabály értelmében gondoskodik. 

Az egyházközség pénztárába befolyt  pénzekért az egyház-
község, az espereshez beküldöttekért az esperes, a hozzá be-
szolgáltatottakért pedig az Igazgató-Tanács felelősök. 

8. §. 
A közjárulék beszedése a bevallási ivek végleges meg-

állapitásával kezdődik; de minden év október 3l-ig befe-
jezendő. 

A fizetés  10—40 krig egyszerre, azon telüli összegnél két 
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egyenlő részben is történhetik. Másnemű halasztásnak nincs 
helye. 

9§ . 
A közjárulék anyaszentegyházunk intézményei iránt és a 

keresztény felebaráti  szeretetből eredő kötelesség által ránk 
mindnyájunkra eső szolgáltatás levén, a szeretet buzgóságával 
legyen kérve és adva. Ennélfogva  a kezelő hatóságok és szemé-
lyek szép és nemes feladata  marad azon érzületnek ugy a 
hívekben, mint saját ténykedésük alkalmával való folytonos 
ébrentartása és tanusitása. 

10. §. 
Jelen szabályzat határozványain csak a Statusgyülésnek 

van joga változtatni. — 
11. A gyűlés határozatul kimondja, miszerint az igazgató-

tanácsot arra utasitja, hogy a jelzálogintézet felállítása  érdekében 
a szükséges lépéseket tegye meg; azonban döntő elhatározást 
csak akkor hozhat, ha pUspök ur ő nagyméltósága ahhoz be-
leegyezést megadta. 

12. A tizcnötös bizottság az évi jetentés Vll pontját, mely 
ben az igazgatótanács tudatja, bogy a gör. kath. Vikáriusok 
illetménye az erdélyi vallásalap terhéről levétetett, G alatt tu-
domásvételre ajánlja. 

Tudomásul vétetik. 
13. A gyűlés Mikó Miklós nagyváradi egyházmegyei nyug. 

lelkésznek, ki 1200 frtos,  Erőss Elek csikszerdai polgármester-
nek, ki 2000 frtos  és Nagy Imre erdélyi székesegyházi kano-
noknak, ki az általa Fitódon épített díszes népiskola fentartá-
sára és a kántortanító fizetésére  8300 frtos  alapítványt tett, 
köszönetet szavaz és ezt jegyzökönyvében megörökíteni elhatá-
rozza. 

16. A jelentésnek az italmérési jog'»k kártalanítására vo-
natkozó XV. pontjából és az ebez tüzütt táblázatban feltüntetett  ada-
tokból azon elszomorító jelenséget látjuk, bogy alapjaink a kártala-
nítás folytán  tetemes jövedelem-csökkenésnek vannak kitéve. 
Feltűnő az aránytalanság, mely az uradalmak részéről beje-
lentett és kért s a kincstári képviselő részéről megajánlott kár-
talanítási összegek között majd minden egyes községet illető* 
leg, de főkép  a legértékesebb kolozsvári italmérési jognál mu-
tatkozik. E jelenség annyira kihívta különös figyelműnket,  hogy 
az ügy állásáról részletes felvilágosításokat  kértünk, a minek 
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során aztán arról kellett meggyőződnünk, hogy az uradalom igé 
nyeivel szemben a kincstári képviselő részéről elfoglalt  állás-
pont a méltányoság követelményeit tekinteten kivül hagyja. 
És e körülmény annál elszomorítóbb, mert azon magasztos czé-
lok, melyeket alapitványaink segélyével előmozdítunk, az állami 
feladatok  megoldásában és előrevitelében hathatós tényezőkként 
szerepelvén, méltán elvárhattuk volna, hogy igényeink nemcsak 
a jogosság, banem egy kissé a méltányosságnak is tekintetbe 
vételével intéztessenek el. 

A végérvényesen eldöntött ügyek, mint ^már meg nem 
váltóztathatók felett  napirendre kell térnünk ugyan, azonban 
azt hisszük, bogy a még el nem intézetteknél előnyös lesz sza-
vunkat felemelnünk  és a lehetőt elkövetnünk a további jöve 
delem-csökkenés megakadályozása érdekében. 

Indítványozzuk tehát, hogy a Statusgyülés vallás és köz-
oktatásügyi miniszter ur ő nagyméltóságához intézendő felirat 
során még el nem intézett kártalanítási ügyeinket és főkép  a 
kolozsvárit ajánlja különös figyelmébe  s kérje fel  őt, hogy a 
pénzügyminiszter urnái ügyeink kedvező elintézésének érdekében 
hathatós befolyását  érvényesíteni méltóztassék. 

A bizottságnak azon javaslata, hogy a Statusgyülés egy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltóságáhozinté 
zendő felirat  során még el nem intézett kártalanítási ügyeinket 
és főkép  a kolozsvárit különös figyelmébe  ajánlja, felkérvén  őt, 
hogy a pénzügyi miniszter urnái ügyeink kedvező elintézésének 
érdekében hathatós befolyását  érvényesíteni méltóztassék, elfo-
gadtatik és a javaslat értelmében szükséges teendők végrehaj-
tásával az igazgató-tanács bizatik meg ; egyszersmind a Status-
gyűlésnek országgyűlési képviselői és megyei bizottsági tagjai 
felkéretnek,  hogy a szóban forgó  ügyeink kedvező elintézését 
hatáskörükben előmozdítani törekedjenek. 

17. A számvizsgáló bizottság jelentésének végén tett azon 
megjegyezésére, hogy az uradalmak még 1888-dik évi zárszám-
adásai sem voltak tárgyalhatók, mivel azok a ministeri számve-
vőségtől még nem érkeztek vissza, az igazgató-tanács utasittatik, 
hogy azon esetre, ha a számadások az óhajtott időben le nem 
érkeznek, azoknak a statusgyülés által kiküldött számvizsgáló 
bizottság használatára való ideiglenes leküldését eszközölje ki, 
a vett használat után pedig azokat ismét küldje fel. 

20. Tüzetes tárgyalás folytán  kiderülvén az, bogy jelenleg a 
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gymnasiumaink rendezése körül felmerült  bajokból való kibonta-
kozásra más mód nincs, mint az állami segély elfogadása, 
és módozatainak megállapítása,' az igazgató tanács ez ügyben 
folytatott  és bejelentett eljárása tudomásul vétetik, az ál-
lamsegélynek az évi jelentésben jelzett módon és feltételek 
alatti kinyerésérc az igazgató-tanács felhatalmaztatok  és ez ügyben 
további lépések megtételére utasittatik. 

21. A gymnasium uj rendtartásról és a görögnyelv ügyé-
ben, a 15-08 bizottság által tett azon indítványra nézve, hogy 
az igazgató-tanács autonomikus állásunknak iskoláinkat illetőleg 
a kormánynyal szemben való végleges rendezése végett egy in-
dokolt javaslatot terjeszszen a jövő Statusgyülés elé, e fontos 
kérdésnek hosszasb tárgyalása után a következő határozat kelt-

A Statusgyülés az e tekintetben fenforgó  sérelmeket össze: 
foglaló  és azok orvoslását sürgető memorandum elkészítésére 
és a vallás és közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltóságához 
való felvitelére  a maga kebeléből egy bizottságot küld ki, tag-
jainak megválasztását az állandó bizottságok a gyűlés végén 
történendő választásának alkalmára balasztván. 

A finöveldéink  állapotáróli értesítés, kiemelvén azon kiváló 
buzgalmat, melyet dr. Salzbauer János kolozsvári finöveldei 
igazgató az intézetnek ugy szellemi vezetésében, mint anyagi 
ellátásában tanúsított, ajánlja, hogy ez elismerésben öt a Sta-
tusgyülés is részesítse. 

A kolozsvári finöveldei  igazgató részére indítványozott el-
ismerés megszavaztatik. 

24. A népiskoláink ügyeiről szóló értesítés szerint püspök 
ur Ö nagyméltósága határtalan bőkezűsége folyton  emelkedő 
arányban fordul  népiskoláink gyámolitására. E tanév áldozatai 
17.819 frt  90 krt tesznek. 

A gyUlés tehát püspök ur Ö nagyméltóságának ezen nagy-
lelkű támogatásért, melyben népiskoláinkat ez iskolai év alatt 
is maecenasi bőkezűséggel részesíteni kegyeskedett, hálás kö-
szönetet szavaz és azt jegyzőkönyvében megörökíti. 

26. Bálint Károly, mint a szavazatszedő bizottság elnöke, 
beterjesztvén az előadói állomás betöltésére és az igazgató-tanács 
kiegészítésére megejtett választás eredményét, jelenti, hogy a 
kitűzött határidőig beadatott összesen 103 szavazatlap, melyek 
összeszámítása folytán  kiderült, hogy az előadói állásra Pál 
István 88, dr. Tódor József  11 és Szentkirályi Kálmán 2 sza-
vazatot nyertek; két lap üres volt. 
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Az igazgató-tanácsi tagságra az egyháziak közül 
Biró Béla 102, Veszely Károly 100, Fábián Sándor 65, Gi-

dófalvy  Gergely 34, dr. Tódor József  2, Jung Cscke Lajos 2, P. 
Simon Jenő 2 és Tamási Aron 1 szavazatot nyertek; 

a világiak közül pedig: 
gr. Eszterházy János 103, Pótsa József  103, Dorgó Albert 

100, Török Albert 91. Cseh Lajos 95, Betegh Ferencz 11, Gál 
Domokos 3, dr. Haller Károly 3, dr. Nagy Ferencz 3, Betegh 
Sándor 1 szavazatot nyertek. 

Ezek nyomán, mint legtöbb szavazatot nyertek: Pál István 
előadónak, Biró Béla, Veszely Károly és Fábián Sándor egyházi; — 

gr. Eszterházy János, Pótsa József,  Dorgó Albert, Török 
Albert és Cseh Lajos világi igazgató-tanácsosokul megválasztot-
taknak nyilvánitatnak. 

27. Tekintettel az igazgató-tanács indítványában és a 15-ös 
bizottság javaslatában felhozott  indokokra, dr- Szentkirályi Kál-
mán titkárnak rendszeresített 1000 forint  fizetésén  kivül évi 
500 frt  személyes pótlék s a rendszeresitett 100 frt  lakpénzen 
felül  200 frt  lakpénzpótlék szavaztatik meg. 

28. Tett indítványra 
a 15-ös bizottságnak és fáradhatlan  előadójának dr. Mohay 

Sándornak buzgó munkásságukért köszönetet szavaz a gyűlés. 
29. Javaslatba hozatik, a hogy sérelmeket összefoglaló  me-

morandum elkészítésére és a vallás és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz való vitelére kiküldött bizottság tagjaiul báró Jósika Sá-
muel világi elnök elnöklete alatt Biró Béla, dr. Csiky Viktor, 
dr. Farkas Lajos, dr. Groisz Gusztáv, dr. Szamosi János, dr. 
Tódor József  választassanak meg és az ezekhez való csatlako-
zásra az összes statusgyülési országgyűlési képviselők felkéres-
senek. 

A javaslat elfogadtatik  és a megnevezett statusgyülési tagok 
a memorandum készítésére és felvitelére  kiküldött bizottságba 
beválasztatnak. 

Továbbá az állandó bizottságokba beválasztatnak, még 
pedig a) 15 ös bizottságba: Búzás Mihály, Jung Cscke Lajos, 
Murányi Kálmán, Ninger Ignácz és dr. Tódor József  egyháziak; 
br. Jósika Lajos, br. Bálintitt József,  Gál Domokos, gr. Haller 
Jenő, gr. Kornis Viktor, dr. Mohay Sándor, Seethal Ferencz, 
Siginond Dezső, dr. Török Albert és Török Bertalan világiak ; 

(b az igazoló bizottságba: Seethal Ferencz elnöklete alatt 
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Jung Cseke Lajos, Soó Károly, dr. Tódor József  és Török 
Bertalan; 

c) a tanügyi bizottságba : Avéd Jákó, Fábián Sándor, Imcts 
Fülöp Jákó, Paal Gyula és dr. Vajda Gyula; 

d) a számvizsgáló bizottságba; Benel János, Girsik János, 
Kremnitzky Amánd, dr. Salzbauer János. 

30. Azon lelkes szavakkal előadott inditványra, hogy a 
StatnsgyÜlés Biró Bélának, a status Ügyeinek vezetésében szer-
zett érdemeinek méltánylásául jegyzőkönyvileg fejezze  ki elis-
merését, a gyűlés az indítványba hozott elismerést közhelyeslés-
sel szavazza meg és jegyzőkönyvébe iktattatja. 

31. Püspök ur Ö nagyméltósága a kitűzött ügyek letár-
gyalása után a jegyzőkönyv hitelesítésére Biró Bélát, dr. Csiky 
Viktort és Dorgó Albertet kérvén fel,  a gyűlést bezárja, főpász-
tori örömét fejezvén  ki a felett,  hogy ismét alkalma volt ama 
szives figyelemről  meggyőződni, melylyel a Statusgyülés tagjai 
katholikus érzületükhöz hiven a tárgyalásokban kitűntek és a 
melyet az által is tanúsítottak, hogy e gyűlésen annyian jelen-
tek meg, a mennyieu eddig egyszer sem. Mig ez vigasztalására 
szolgál, egyszersmind főpásztori  szivét annak kinyilatkoztatására 
ösztönzi, hogy ezen fokozódó  buzgóságáért, a mélyen tisztelt 
Statusgyülés minden egyes tagjának köszönetet mnndjon. Azon 
hő kivánsága mellett, misszerint engedje az isteni Gondviselés 
hogy a Status iránti érdeklődést és buzgalmat a gyUlés minden 
tagja magával vihesse, azoknak közmunkálkodására áldást mond 
köszönetet a munkásságéli; a 15-ös bizottságnak és előadójának 
a jegyzőknek, és a gyUlés minden egyes tagjának, kiknek azt 
kivánja, hogy egy év múlva ismét találkozva, mint buzgó ta-
gokat ismét üdvözölhesse és hogy Isten áldása mindnyájokkal 
maradjon. 

Az erdélyi  római katholikus  Status  i8gi. szeptember hő 22-én 
Kolozsvárit  tartott  gyűlésének 

Jegyzökönyvéből. 
1. Püspök ur ő nagyméltósága a Statusgyülést a követ 

kező heszépdel nyitotta meg: 
Mélyen tisztelt Statusgyülés! 
Megengedte az imádandó isteni Gondviselés, hogy az idei 
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Statusgyülés megnyitására és vezetésére a kolozsvári tekintélyes 
kath. hitközségben megjelenhessek. 

Minthogy ezen időtájban Ö cs. és apostoli kir. Felsége 
Bcsztercze vidékét legmagasabb látogatása örömében részesíteni 
méltóztatott, megragadtam a kedvező alkalmat, hogy az erdélyi 
papság és a kath. Status képviselőinek alattvalói hódolatát leg-
mélyebb tisztelettel bemutassam; mire Ö cs. és apóst kir. Fel-
sége következőleg válaszolni kegyeskedett: „Az erd. róm. kath. 
egyházmegyei papság és Status hagyományos hü ragaszkodásá-
nak ez ujabbi biztosítását örömmel sa legszívélyesebb köszönet 
tel veszem tudomásul. Legyenek önök ezentúl is biveik körében 
a vallás, erkölcsösség buzgó terjesztői, s az ég bő áldásáért 
esdve ez irányban való működésükre, biztosítom önöket válto-
zatlan királyi kegyelmemről." 

Midőn e legfelsőbb  nyilatkozatot örömmel hozom a mélyen 
tisztelt Statusgyülés szives tudomására, visszaemlékezem Ö Fel-
ségének a kath. Status 1887-iki hódolatteljes tisztelgésére adott 
azon örökbecsű szavaira, melyekkel autonómiánkat „ősi intéz-
ményinek nevezte és megragadom ezen alkalmat annak kije-
lentésére, hogy mi ezen ősi intézményhez szivünk egész oda-
adásával ragaszkodni és azt bárhonnan jövő támadások ellenében 
megvédeni kötelésségűnknek fogjuk  tartani. Mert habár a ka-
tboliczizmus nem követelő s nem is akar jogkörén tul terjesz* 
kedni: de conservativ természeténél fogva  törvényes jogaihoz 
szorosan ragaszkodva, meg nem engedheti, hogy autonom jogai 
megcsorbittassanak. Különösen áll ez kath. középtanodáinkra 
nézve, melyek, mióta fenállanak,  katholikusok voltak: vezeté-
sökben, tanáriak alkalmazásában, fegyelmi  ügyeikben, egész 
mivoltukban, miként azt határozottan kitünteti azon memorandum, 
melyet az erdélyi róm. kath. Statusgyülés 1885. szeptember 25-én 
Gyulafchérvárott  tartott üléséből a magas képviselőházhoz inté-
zett 8 melynek minden betűjét most is fentartjuk.  — Fentartjuk 
mert miként egykori nagynevű püspökünk ésjóltevőnkDr.Hay 
nald Lajos, kinek emlékét a hálának soba meg nem szűnő ér-
zetével kisérendjünk, 1860. deczember hó 26-án gróf  Mikó Imre 
akkori erdélyi kormányszéki elnökhöz intézett hivatalos előter-
jesztésében irá: „Bölcsen tudvák Nagyméltóságod előtt a vallá-
sok önkormányzati jogát biztosító törvények. Legféltékenyebh 
kincsét képezte az a kölönböző vallásfelekezeteknek:  mert mind-
nyájan az autonómiában keresték és találták fel  szabad és bó-

EüYHÁZTÖRTÉN£LMI ADATOK !!• M 
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kéa fejlődésüknek  tényez/tjét és biztosítását." Én n nagynevű 
bíboros érsek e nyilatkozatát ragyogó főpásztori  munkásságának 
szebb emlékei közé sorolom annál is inkább, mert ugyanazon 
előterjesztésében nyiltan kimondotta azt: „hogy e kérésének in-
doka semmi más, mint azon jogos törekvés, hogy a törvények 
érvényesítése által a kath. egyháznak autonómiáját, miként azt 
a más vallásfelekezetek  magok érdekében érvényre juttatni 
jogosan törekednek, főpásztori  kötelességéből kifolyólag  bizto-
sítsa.0 

Legyenek az idézett sorok lelkesítő buzdítás reám és a 
Status minden egyes tagjára nézve, hogy autonómiánkhoz ez ősi 
intézményhez hiven ragaszkodjunk és azt szentül megőrizni tö-
rekedjünk. 

Szent kötelességet teljesítek még, midőn az Úrban elhunyt 
hilibi Gál János m. kir. nyugalmazott kúriai bíróról hálás ke-
gyelettel megemlékezem. Ö az ősi intézménynek szóval és tettel 
egyik legbuzgóbb bive volt. A katb. alapok, a káptalani java-
dalmazás, az árvabázi dotatiónak visszaszerzése és biztosítása 
ügyében tett eredményes fáradozásai  által érezné! maradandóbb 
emléke* biztosított számára. Buzgó kath. érzülete tiszteletre méltó 
volt nindenkor és én, ki emlékét teljes szivemből áldom, ké-
rem a jó Istent, hogy adja meg hü szolgájának az égi jutalmat. 

Az 1891. évi Statusgyülést, világi elnök ur ő Méltóságá-
nak nevében is, megnyiiottnak nyilvánítom.0 

A gyűlés tagjai az elnöki megnyitó beszédet, a melyet 
folyama  alatt ismételten és hangosan nyilvánuló helyesléssel 
kisértek, végül lelkesen megéljenezték. 

2. A mult évi Statusgyüléstől kiküldött igazoló bizottság 
jelenti, hogy az igazolt tagok száma 40 egyházi, 63 világi. 

3. Püspök tir ő nagyméltósága ajánlatára Veszely Károly 
egyházi és Dr. Szamosi János világi jegyzőknek közfelkiáltással 
megválasztattak. 

5. Indítvány tétetvén az iránt, hogy a Statusgyülés jegyző-
könyvileg adjon kifejezést  annak a belső egyetértésnek, amely 
elnöke, illetve püspöke és közötte a Status legvitálisabb ügyeit 
illetőleg létezik és bogy a Statusgyülés az elnöki megnyitó-
ban hangoztatott elveket egyenkint és együttesen lelke mélyé-
ből eredőknek ismeri el: az indítvány egyhangúlag és lelke-
sedéssel elfogadtatott 

7. Az igazgatótanács Simor János esztergomi biboros 
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érsek, herczegprimás és Haynald Lajos kalocsai biboros érsek 
elhalálozásával az egész magyar katholikus egyházat érintő 
gyász folytán  részvétét hozván kifejezésre,  azt indítványozza, 
hogy a két kiváló egyházfő  emlékét és az erdélyi róm. katb. 
status fájdalmas  részvétét a Státusgylilés jegyzőkönyvileg örö-
kítse meg." 

A statusgyülés is egyhangúlag kifejezést  ad jegyzőköny-
vében őszinte fájdalmának  és részvétének ama súlyos csapás 
fellett,  a mely a magy. kath. egyházat két biboros főpapjának 
gyászos elhunytával érte. 

9. A 15-ös bizottság az igazgatótanácsnak a vallásalap 
államsegélyezése iránt követett eddigi eljárását ismerteti s 
utasitandónak véli az igazgatótanácsot, hogy e kérdést folyton 
élénk figyelemmel  kisérve a segélyezést a magas kormánynál 
állandóan sürgesse. 

A 15-ös bizottság javaslata elfogadtatik. 
10. Az egyházi és iskolai közjárulékra vonatkozó szabály-

zat legmagasabb jóváhagyásának kieszközlése iránt a kellő lé-
pések megtörténtek ugyan, de a jóváhagyás még mindeddig 
be nem következett. — Azért az igazgatótanács eljárása tudo-
másul vétetik azon megjegyzéssel, hogy a mennyiben a jóvá 
hagyás ez év folyamán  meg nem történnék, nagyon természe-
szetes, hogy a közjárulék kirovása az 1892. évben meg nem 
kezdhető és általában a kiróvás csakis azon évben eszközölhető, 
melyet megelőzőleg a legmagasb jóváhagyás bekövetkezett. 

11. A 15-ös bizottság az igazgatótanács által a kepe meg-
váltása gyakorlati foganatosításának  tekintetében körvonalozott 
azon módozatokat, melyek a megváltást a közhelyekből kisza-
kítandó területek felajánlása  vagy törlesztési kölcsönök utján 
vélik eszközlendőnek, helyeselvén, czélszerünek vélné, hogy e 
két módozata kepéző községeknek mint eredménnyel kecsegtető 
különös figyelmébe  ajáltassék. S minthogy a különböző bitköz-
ségek sajátos, egymástól elütő viszonya az egységes és általá-
nos szabályok szerinti eljárást megnehezíti, csakugyan czél-
szerünek véli az igazgatótnács azon indítványát, bogy vidékenkint 
bizalmi térfiak  volnának felkérendők,  kik az egyes kepéző köz-
ségekben megjelenvén, közvetlen érintkezés és a helyszínen 
keresztül viendő tárgyalás utján a hitközségek különleges viszo-
nyaival, felfogásával  és óhajtásaival megismerkedve, a hitköz-
ségeket a megváltás előnyeiről jobban felvilágosíthatnák  és a 

M» 
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megváltás helyileg czélszertl módozatát a hitközségek egyet-
értőleg javaslatba hozhatnák. — E bizalmi férfiak  eljarása 
folytán  e status oly becses adatokhoz juthatna, melyeket más 
aton meg nem szerezhet, de melyek egyúttal biztositni 
volnának hivatva azt, hogy ezen felette  fontos  Ugy megoldásá-
hoz annak teljes ismerete és gyakorlati megvalósításának min-
den előfeltétele  mellett megnyugvással lehessen hozzá fogni* 

Hosszabb és beható tárgyalás után, a melyben egyrészről 
a kepének dézma természete hangsuljoztatván, az állami meg-
váltást ajánlották, mint egyedül helyes módot, másrészről főleg 
a pénzintézetekkel való alkudozás megkisértését helyezték elő-
térbe; a Statusgyülés a 15-ös bizottság véleményét, mint a 
mely nemcsak az igazgatótanács jelentésével egyezik, hanem 
alapjában minden nézetet egyesit — elfogadta. 

12. A Statusgyülés Mikó Miklós nyug. lelkésznek, ki a 
mult évben tett 1200 frtos  alapítványát 2000 frtra  kiegészítette, 
Nagy István brassói bankigazgatónak, ki egy a brassói r. kath. 
fögymnasiumába  járó, szegénysorsu, jómaga viseletű tanulónak 
kézi ösztöndíjjal való ellátására egy 2000 frtos  alapítványt tett, 
Búzás Mihály főesperesnek,  ki a cs. somlyói finöveldében  egy 
r. kath. gymn. tanuló számára 2000 frttal  egy magán ösztöndíj 
állomást alapított, dr. Náthán Bernát orvosnak, ki a fehérvári 
r. kath. főgymnboz  egy 100 frtos,  Laiber Antal lelkésznek, ki 
a székelyudvarhelyi r. kath. gymnasiurahoz egy 100 frtos  ala-
pítványt tett, köszönetet szavaz és ezt jegyzőkönyvében meg-
örökíti, megörökítvén egyszersmind néhai Petelei Jánosné emlé 
két is, ki a m. vásárhelyi r. k. gymnasiumhoz egy szegénysorsu 
és jó magaviseletű tanuló számára 200 frtos  aiapitványt tett. 

15. Benel Jánosnak a kolozsmonostori bátraiékok feldol-
gozásában tanúsított szorgalmáért köszönet szavaztatik. 

19. A Statusgyülés a költségvetések és zárszámadások 
megvizsgálására kiküldött bizottság tagjainak, névszerint Girsik 
Jánosnak, Benel Jánosnak, Dr. Salzbauer Jánosnak fáradozá-
sukért köszönetet szavaz s ezt jegyzőkönyvbe felveszi. 

J >. A statusgyülés az igazgató tanács álláspontját és el-
járási melyet a nem katholikus hitoktatásnak tanintézeteink 
helyiségeiben való berendezés iránt kibocsátott vallás, és köz-
oktatásügyi ministeri intézkedéssel szemben követett, teljesen 
és egyhangúlag osztja és idegen felekezeti  bitoktatásnak tan-
intézeteinkben való engedélyezését részéről is katholikus elvi 
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szempontokba ütközőnek tartja azért az igazgatótanácsot ez 
álláspont szigorú fentartására  utasítja, továbbá ezen ügy tár-
gyalása alkalmából egyhangúlag kimondja, hogy tekintve a.) a 
vallás és közoktatásügyi m. kir. minister ur folyó  évi január 
29-én 2589. sz. és ápril 27-én 17199 sz. magas leiratában hasz-
nált kifejezéseket,  a melyek homlokegyenest ellenkeznek az 
1883 évi XXX. t. cz. 41. §. következő szavaival: „az erdélyi 
részekben a katholikus Status által fenntartott  és vezetett kö-
zépiskolák f  tekintve b) hogy a nméltóságu minister úrról 
nem lehet feltenni,  hogy tudva és szándékosan használ a tör-
vénybe ütköző kifejezéseket:  utasitja az igazgató tanácsot, 
bogy a Statusgyülés nevében és megbízásából utasítsa határo-
zottan vissza az illető kifejezéseket,  melyek szerint autonom 
iskoláink „csak a Status vagy az igazgató tanács befolyásával0 

vezetett iskolák; s egyúttal kérje fel  a minister ur ő Nagy-
méltóságát, kegyeskedjék tisztviselőit és közegeit oda utasítani, 
bogy jövőre az 1883. XXX. t. cz. 41. §-át szem előttt tartani 
el ne mulaszszák. 

25. A gymnasiumaink ügyében tartott minisztériumi érte-
kezlet eddigi lefolyásáról  a kívánt felvilágosítást  adván a világi 
eluök báró Jósika Sámuel ur ő méltósága, kérte a Statusgyü-
lést: vegye az ügyet, mint még be nem fejezettet,  egyelőre 
tudomásul. Ezzel szemben hangsulyoztatott, hogy a Status-
gyűlésnek meg kell ismerkedni az enqueten előfordult  kéidé-
sekkel, meg a Status képviselőinek elfoglalt  álláspontjával. 

A hosszabb és beható tárgyalás alapján a Statusgyülés 
kimondja, hogy az enquéte-en jelen volt Status tagoknak a 
kormányhoz beterjesztett emlékiratát a délutáni gyűlésen felol-
vastatja ; a mult évi Statusgyüs jegyzökönyvének 29. pontja 
alatt megválasztott sérelmi bizottsághoz még megválasztja Ta-
mási Aron, báró Apor Gábor, Tamási Sándor és Mikó Bálint 
statusgyülési tagokat. 

26. Az igazgató tanácsnak a 15-ös bizottságtól is pártolt 
inditványa, „hogy az alapítvány mindazoktól vétessék el, akik-
nek a tanév végén több elégséges, mint ennél jobb tanjegyük 
van," nagy szótöbbséggel elvettetik. — Dr. Salzbauer János finö-
veldei igazgatónak köszönet szavaztatik. 

27. Márkos János új-tusnádi tanitónak, ki a cssomlyoi 
tanitóképezdei Simor-alapnak Simon Jukundián iránti bálából 
50 frtot  ajándékozott, köszönet szavaztatik. 

29. Püspök ur ő Nagyméltóságának, ki eddig ez irányban 
többször  tapasztalt áldozatkészségénél fogva  a néptekolikra az 
elmnlt tanévben ia 14360 frtot  sajátjából fordított: 
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Lelkes éljenzés közt a szeretett főpásztornak  évenkint meg-
ujuló nagylelkűségéért jegyzőkönyvileg köszönet »zavaztatik. 

31. A mnlt évi Statusgyülés a jegyzőkönyv 11. pontja 
alatt az igazgató-tanácsot utasította, hogy a jelzálog hitelintézet 
felállítása  érdekében a szükséges lépéseket tegye meg; azonban 
döntő elhatározást csak akkor hozhat, ha pUspök ur ő nagy 
méltósága ahoz beleegyezését megadta. — Az igazgató-tanács 
ehez képest a kellő lépések megtételére egy bizottságot küldött 
ki és Ugrón Gábort, mint indítványozót felkérte,  hogy pttspök 
ur ő Nagyméltóságának a mult Statusgyttléskor kifejezett  aggá-
lyait oszlassa el, ebbeli észrevételeit az igazgató-tanácscsal kö-
zölje és a tervbe vett intézet jövedelmezőségére vonatkozó ál-
talános és részletes adatokat állítsa egybe. — Később Ugrón in-
dítványára az igazgató-tanács Pallavicini Ede őrgróf  és Maurer 
Victor bankigazgató urak szakvéleményét is kikérte, a kiknek 
részletes szaknyilatkozatait Ugronnal azon felkéréssel  közölte, hogy 
azon nyilatkozatokat is szem előtt tartva, javaslatát dolgozza ki 
és terjeszsze az igazgató-tanács elé. — Püspök ur ő Nagymél-
tóságát is az igazgató-tanács felkérte,  hogy mivel ezen annyira 
fontos  Ugy a személyes érintkezést és a kölcsönös megbeszélést 
igényli, erre az igazgató tanács kebeléből ez ügyben kiküldött 
bizottságnak módot nyújtani méltóztassék, hogy igy a Status-
gyülés elé ő Nagyméltósága és az igazgató-tanács együttes meg-
állapodása terjesztessék. — Ő Nagyméltósága a személyes érint-
kezésre és kölcsönös megbeszélésre az időt folyó  bó 16-ára tűz-
te ki, a mikorra a bizottság tagjai is öszszehivattak. Itt egymás 
kihallgatása és a tett nyilatkozatok után — mivel pttspök ur ö 
Nagyméltósága aggályai eloszlatva nem lévén, sőt Pallavicini 
és Maurer nyilatkozatai után fokoztatván,  régi álláspontján meg-
maradt.— Ugrón indítványát visszavette és az értekezlet az 
Ügyet a tárgyalásról levette. 

A kiküldött bizottságnak ezt a megállapodását az igazga-
tó tanács is az nap tartott Ülésében magáévá tette. 

Ezen tényállás alapján különös tekintettel arra, hogy a 
földhitelintézet  felállítása  iránti indítványt maga indítványozó 
viszszavonta, a földhitelintézet  felállításának  Ugye a napirendről 
végleg levétetett. 

32. A gyulafehérvári  gymnasiumi tanári kar 1721. sz. alá 
iktatott kérésében a tanári szolgálati szabályzat II. része 56. 
§-nak és a nyugdijszabályzat 24. § nak a temetési negyedre vo-
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Dátkozó részét olykép kéri módosítani, hogy a temetési járulék 
kiadassék tekintet nélkül arra, hogy özvegy vagy árva mara-
dott-e bátra vagy sem, továbbá a helyettesítésre vonatkozó in-
tézkedések oly értelmű revisiójáért illetőleg magyarázásáért fo-
lyamodik, hogy a helyettes tanári díjazásként megállapított évi 
teljes 600 írtnak a helyettesítési időre eső része, illetőleg annyi 
tizede a hány hóra a helyettesítés történt, legyen kiutalandó. 

A statusgyülés e kettős folyamodványra  nézve határoz-
za: a) hogy a helyettesítésről szóló határozatok revisiója szük-
ségtelen, b) hogy temetési járulék ugy a tényleg szolgálatban 
levő, mint a nyugdíjazott tanárt akkor is megilleti, ha özvegyet 
vagy árvát nem bagy maga után; ennél fogva  a szolgálati szabály-
zat 56.§.a a következő szövegzéssel: 56 §. A tanár elhalálozása esetén 
az élvezett évi fizetés  három havi részlete „temetési negyed" czimen 
kiadandó, ezenkívül joga van] az özvegynek és árvának a nyugdíj sza-
bályzat értelmében a megfelelő  nyugdíjhoz, végkielégítéshez vagy 
segélyhez; a nyugdijszabályzat 24. §-sa pedig követkozö szövegzés-
sel : „24. §. A tanár halála esetén temetési járulék foly  ósitandó 
E járulék tényleges szolgálatban elhalt tanár után a legutóbb 
élvezett beszámítható javadalmazásnak, nyugdíjazott tanár után 
pedig a nyugdíjnak 25%-ában állapitíatik meg" — felcserélendő. 

34. Inditványoztatván, hogy a Statusgyülés a 15-ös bizott-
ságnak általában s különösen a bizottság fáradhatatlan  előadó-
jának Dr. Mobay Sándornak buzgó munkásságukért köszönetet 
szavazzon, egyhangúlag elfogadtatik. 

35. A szavazatszedő bizottság elnöke felolvasván  az igaz-
gató-tanácsosokra, továbbá a tiszteletbeli előadóra és tisztelet-
beli titkárra megejtett szavazás eredményét, a Statusgyülés el* 
nöke ennek alapján kimondja, hogy három évi tartamra meg-
választattak az igazgató-tanácsba tanácsosoknak : 

a) az egyháziak közül: Barts Ferencz, Gergely Ignácz, 
Möller Ede ; 

b) a világiak közül: Dr. Csiky Viktor, Dr. Groisz Gusz-
táv, Dr. Györffy  Gyula, Br. Szentkereszty György, Ugrón Gá-
bor; 

c) Tiszteletbeli előadónak: Dr. Farkas Lajos; Tiszteletbe-
li titkárnak: Dr. Szamosi János. 

36. A Statusgyülés világi elnöke előadja, hogy a vallás, 
és közoktatásügyi miniszter ur Ö Nagyméltósága felszólítására 
a mult Statosgyttlésből kiküldött sérelmi bizottság választottai-
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val (Biró Béla, Dr. Groisz Gusztáv, Dr. Mohay Sándor) együtt 
julius 8. és 9. napjaira a minisztériumban Dr. Berzeviezy Albert 
államtitkár elnöklete alatt tartott értekezleten megjelent. A mi-
nisztérium részéről jelen voltak. Dr. Klamarik János miniszte-
ri tanácsos, Dr. Erődy Béla volt kolozsvári főigazgató,  a Fe-
rencz József  nevelő-intézet kormányzója, Dr. Finály Henrik, 
mint a kolozsvári tankeriilet helyettea főigazgatója,  Dr. Csorba 
Ferencz miniszteri fogalmazó,  mint jegyző. Az enquete-ről jegy-
zőkönyv vétetett fel.  A tanácskozás a miniszter nr ő Nagy mél-
tóságától kitűzött kérdő pontok körül folyt,  de csak részben 
vezetett eredményre. A Status képviselői álláspontjukat nemcsak 
a jegyzőkönyvbe vett nyilatkozatokban fejezték  ki, hanem azon 
kivül kidolgozott emlékiratban is felfejtették.  És az emlékirat 
egész terjedelmében felolvastatván  : 

a Statusgyülés egyhangú határozatával kimondja: hogy 
a) örömmel veszi tudomásul a kiküldötteknek emlékiratá-

ból, hogy mindenben az erdélyi róm. kath. Status antonomiája 
szellemében jártak el; 

b) egészben véve helyesli és magáévá teszi az emlékirat-
ban foglaltakat  s utasítja őket, hogy jövőre is, ha alkalom adja 
elé magát, e szerint járjanak el; 

c) a kiküldötteknek köszönetét és teljes elismerését feje-
zi ki. 

37. Püspök nr ö Nagyméltósága előterjesztésére az állan-
dó bizottságokba megválasztattak: 

a) az igazgató tanács jelentését biráló tizenötös bizottság-
ba: Búzás Mihály, Jung Cseke Lajos, Murányi Kálmán, Ninger 
Ignácz, Dr. Tódor József  egyháziak; Báró Jósika Lajos, Br. 
Bálintit József,  Gál Domokos, Gr. Haller Jenő, Gr. Kornis Vik-
tor, Dr. Mohay Sándor, Seethal Ferencz, Sigmond Dezső, Soó 
Gáspár és Török Bertalan világiak; 

b) az igazoló bizottságba : Seethal Ferencz elnöklete alatt 
Jung Cseke Lajos, Soó Károly, Dr. Tódor József  és Török Ber-
talan ; 

c) a tanügyi bizottságba: Avéd Jákó, Fábián Sándor, 
Imecs F. Jákó, Paál Gyula és Dr. Vajda Gyula; 

d) a számvizsgáló bizottságba: Benel János, Girsik János, 
Kremniczky Armand, Dr. Salzbauer János. 

38 Püspök ur ő Nagyméltósága, miután a napirendre ki-
tüzöttek mind letárgyaltattak, a jegyzőkönyv hitelesítésére fel-
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kéri Biró Bélát, Dr. Csiky Viktort és Dorgó Albertet és a Sta-
tüsgyülést bezárja, örömét fejezvén  ki a felett,  hogy ismét al-
kalma volt meggyőződni arról a figyelemről  és buzgóságról, a 
melylyel az erdélyi róm. kath. egyházmegye közgyűlésének 
minden egyes tagja a Status érdekeit a tárgyalásoknál kisérte 
s a melylyel autonomiánk épségének fentartásáért  lelkesül; ké-
ri a Statusgyülés tagjait, tartsák meg továbbra is ezt a buzgó-
ságot és lelkesedést s hogy fáradozásukat  a kivánt siker ko-
ronázza; erre a Mindenható áldását kéri. — Végül különösen ki-
fejezi  köszönetét mindazoknak, a kik ugy a gyűlést előzőleg, 
mint annak tartama alatt megbízatásukban buzgóan eljártak. 

A gyűlés a főpásztort  és bucsu szavait lelkesen megélje-
nezve eloszlott. 



Függelék. 
Az erdélyi róm. kath. Status gymnasiu mai ta-
nárainak szolgálati és fegyelmi  szabályzata. *) 

L Rész. A tanártestület kötelességei. 

/.  Az igazgató. 
1. §. Az igazgató a tanintézet vallási, erkölcsi, szellemi és 

anyagi összes ügyeinek közvetlen és felelős  vezetője. 
Az igvzgató hivatalba lépése előtt tartozik az előirt hiva-

tali esküt az erd. róm. kath. pUspök vagy ennek megbízottja 
előtt letenni. 

Az eskü szövege a következő: 
Én N. N. mint az erhélyi róm. kath. Státus föhatóságátől 

megválasztott és kinevezett gymnasiumi igazgató, esküszöm az 
élő Istenre, Boldogságos Szűz Máriára és Istennek minden szen-
tcire, hogy főtanhatóságom  rendeleteit tisztelni és pontosan meg-
tartani fogom,  tisztemet legjobb tudomásom szerint lelkiisme-
retesen viselem s minden visszaélést, különösönfmely  az államra, 
vallásra és erkölcsiségre veszélyes, mellőzök: a gondviselésem-
re bízott intézet tanárai irányában magamat sem gyengén, sem hatal-
maskodva nem viselem, hanem őket erélyesen, de egyszersmind ille-
delmesen és jóakarólag czélszerü összmüködésre vezérlem, vagy szo-
rítom ; a tanuló ifjúság  közt nemcsak a tudományokat, melyeknek 
tanítására az intézet hivatva van, hanem a vallásosság, erkölcsiség, 
hazafiság  érzelmeit is teljes erőmből ébresztem és terjesztem, és 
ügyelek, hogy a mennyire csak lehetséges, a tanárok is ébresz-
szék és terjesszék; továbbá, bogy a vizsgálatoknál és a tanu-
lók előmenetelének megitélésénél lelkiismeretes szigorral és 
résztehajlás nélkül járok el; a tanintézet valódi javát minden-
kor szem előtt tartom és magamat ezen kötelességek teljesíté-
sétől sem kedvezés, vagy félelem,  sem bármely más tekintetek 
által eltántorittatni soha sem hagyom. Valamint pedig jelenleg 

*) Lásd a 319. lapot. 
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semminemű titkos, hatóságilag meg nem engedett, egyház-vagy 
alkotmány ellenes, vagy az anyaszentegyháztól tiltott társulat 
nak vagy egyesületnek tagja nem vagyok, ugy jövőre sem fo-
gok ilyesbe belépni. Isten engem ugy segélyjen! 

2. §. Az igazgató, mint az erdélyi róm. kath. Status tiszt-
viselője, engedelmességgel tartozik nevezett Status fötanhatósá-
ga iránt. Ezen főtanhatóság  áll a püspökből és az igazgató-ta-
nácsból. (L. 1884 Statusgyülés jegyzőkönyv. 26. p. 1. 2. §.) 
Tartozik ennélfogva: 

a) annak rendeleteit és intézkedéseit pontosan végrehaj-
tani, illetőleg azok kellő teljesítéséről és végrehajtásáról a ta-
nárok és tanulók részéről gondoskodni; 

b) a nevezett főtanhatóságot,  ha oly körülmények forog-
nának fenn,  melyek valamely intézkedés vagy rendelet végre-
hajtását akadályozzák, azonnal értesíteni; 

c) a „Rendtartásiban és más rendeletekben előirt kimu-
tatásokat, jelentéseket, tanácskozások és értekezletek jegyző-
könyveit megbatározott időben és előirt módon a püspökhöz 
mint főtanbatósági  elnökhöz beterjeszteni; 

d) minden fontosabb  személyi, didaktikai és fegyelmi 
ügyről rendkiviili időben is, külön felszólítást  nem várva, azon-
nal jelentést tenni; 

e) ha valamely tanszék megürül, erről jelentést tenni, eset-
leg a tanszék ideiglenes betöltésének módja iránt vélnményt is 
adni. 

3. §. Az igazgató az egész iskolaépületnek és valamennyi 
hozzátartozó helyiségnek felügyelője.  Ö gondoskodik azoknak 
tisztán tartásáról, valamint arról is, bogy a szükséges kisebb 
javítások a kezéhez kiutalt átalány keretén belől haladéktalanul 
megtétessenek. Nagyobb mérvű átalakítások vagy javítások szük-
sége esetén kellő időben és az előbbiekben előirt módon a fő-
tanhatóságnak tesz jelentést. 

Az ő ellenőrző felügyelete  alatt állanak az iskolai bútorok, 
az intézet könyvtárai, mindenféle  gyűjteményei és taneszközei. 
0 gondőskodik arról, hogy ezek mindenkor jó karban és kellő 
rendben legyenek. 

Az iskolai bútorokról és valamennyi taneszközről főieltárt 
vezet és évenként legalább egyszer megvizsgálja a könyvtár és 
gyűjtemények állapotát. A vizsgálatról jegyzőkönyvet vétet fel, 
melynek kiteles másolatát az évi zárszámadáshoz mellékli, az 
eredeti példányt az irattárban őrizvén meg. 
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Őrködik a felett,  hogy se az intézet helyiségei, se tanesz-
közei más czélokra ne fordíttassanak  a főtanhatóságnak  esetről 
esetre kieszközlendő engedélye nélkül. 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy a tanári tanácskoz-
mányban kijelölt szaktanárok mint a gyűjtemények gondnokai 
és választott könyvtárnok vagy könyvtárnokok a tanszergytijte-
ményeket rendben tartsák. 

4. §. Az iskolai szükségletekre s egyéb folyó  kiadásokra 
kezéhez kiutalt összegről, nem különben a tandíjról pontos szá-
madást vezet s ez összegekről a tanév végével a kiadást igazoló 
bélyeges számlákkal beszámol. 

5. §. A szllkséges taneszközök és könyvek beszerzésénél 
következőképen jár el: Minden tanév május havában a tanári 
tanácskozmányon a szaktanárok előterjesztései alapján megálla-
píttatik a beszerzendő taneszközök és könyvek jegyzéke, mely 
jóváhagyás végett a főtanhatóságnak  beterjesztetik. A jóváhagyás 
alapján beszerzett tárgyakat leltárba vezetvén, az illető gyűjte-
mények gondnokainak, illetőleg a könyvtárnoknak adja át. 

6. §. Az igazgató a főtanhatóságtól  érfcező  iratokat, rende 
leteket és más az intézetet érdeklő intézkedéseket, abban a 
rendben a mint érkeznek, a főiktató  könyvbe bejegyzi, kellően 
őrzi és ugy rendezi, hogy az illetékes látogató bármikor köny-
nyen tájékozhassa magát az intézet klllső és belső állapotáról. 
Hasonlóképen jár el a hivatalos kiadványokkal. 

7. §. A beérkező hivatalos ügyiratok, az anyakönyvek 
mindennemű értekezletek és tanácskozmányok jegyzőkönyvei, a 
főnévkönyvek,  az osztályozó könyvek, az osztálynaplók, a lecz-
kekönyvek, az érettségi, felvételi  és másféle  vizsgálatok iratai 
a különböző jelentések stb. teszik az intézet irattárát, mely az 
iskola pecsétjével együtt az intézet épületében e czélra kijelölt 
hivatali helyiségben az igazgató hivatalos felügyelete  és zára 
alatt áll. 

8. §. Az igazgató állítja össze saját felelőssége  alatt az évi 
értesítő hivatalos részét. 

9. §. Az igazgató felfogadja  a szolgaszemélyzetet és ügyel 
arra, hogy az kötelességét pontosan teljesítse. Mulasztás esetében 
figyelmezteti,  megdorgálja és ha szükséges elbocsátja. 

10. §. Az igazgató az egész tanári kar elnöke és közvetlen 
elöljárója. 

Mint ilyen ő vezeti be az újonnan belépő tanárokat híva-
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talubba, megismerteti őket teendőikkel és kötelességeikkel; ő 
veszi be a rendes tanároktól első kiueveztetésök alkalmával két 
rendes tanár jelenlétében az előirt hivatali esküt; ő ügyel fel 
arra, hogy a tanártestület minden egyes tagja mindenben eleget 
tegyen hivatalos kötelességeinek, az ő kötelessége mindent el-
hárítani, a mi a nevelés és tanítás czéljaival és a tanári tiszt 
tekintélyével ellenkezik. Ha tehát e tekintetben valamely tanár 
ellen észrevétele van, fokozatosan  az illető tanárt először négy-
szem kőzt és bizalmasan figyelmezteti,  majd a tanártestület 
ülésén hivatalosan meginti, végre ha figyelmeztetése  és intése 
nem használtak, a főtanhatóságnak  tesz jelentést. (III. Rész-
67. §.) 

11. §. A tanár betegsége vagy más elháritbatlan akadályok 
esetében annak helyét vagy maga az igazgató tölti be, vagy 
más tanárral tölteti be, még pedig a mennyire csak lehet, osz-
tályok összevonása és órák elmaradása nélkül. Önként értetik, 
hogy a helyettesítendő órák felosztásánál  lehetőleg gondoskodik 
arról, hogy a munka egyenletesen osztassék mog. 

12. §. Okadatolt megkeresésérc a tanárnak sürgős ese-
tekben három egymás után következő napra, és semmi esetre 
sem többre, szabadságot adhat. Hosszabb szabadság iránti és 
Írásban beadott kéréseket saját személyes véleményével kisérve 
a főtanhatóságnak  terjeszti be. Ha a tanár előrelátólag hosszabb 
ideig (6 hétnél tovább) tartó betegség által akadályoztatnék kö. 
telességének teljesítésében, az igazgató a helyettesítésre nézve 
javaslatot terjeszt a főtanhatóság  elé. 

13. §. Az igazgató, mint elnök, hivja egybe a tanártestü-
letet a rendtartásban előirt módszertani, ellenőrzési, osztályozási 
és valahányszor szükséges, rendkívüli tanácskozásokra, értekez-
letekre. Ö állapítja meg a tárgyak sorrendjét és vezeti a ta-
nácskozásokat, valamint a szavazást is. Szavazatok egyenlősé-
génél mindig az a nézet lesz határozattá, melyhez ö csatlakozott. 
Két tanárnak Írásban beadott és indokolt kérésére is tartozik 
rendkívüli ülést egybehívni, de ennek az ülésnek más tárgya 
nem lehet, mint a rendkívüli gyűlést sürgető tanároktól előre 
bejelentett tárgy. 

14. §. Ha az igazgató a többség véleményével egyet nem 
ért, az általa sürgősen szükségesnek talált intézkedést azonnal 
életbe léptetheti, vagy a fenállót  felfüggesztheti,  de köteles 
erről a főtanbatóságnak  haladéktalanul jelentést tenni, mely 
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azután véglegesen dönt az Ügyben. Kivételt szenved az az eset, 
midőn valamely tanuló kizárása forog  fenn;  az igazgató ugyanis 
a többség ellenére a főtanhatóság  intézkedéséig a tanulót az 
intézetben tarthatja, de a többség ellenére ki nem zárhatja. 

15. §, Az igazgató kötelessége arról gondoskodni, hogy 
mindennemű tanáeskozmányról és értekezletről hü és pontos 
jegyzőkönyv vétessék fel  és az szabályszerűen hitelesíttessék. 
E végre a tanártestület egy-egy tanévre állandóan választ egy 
rendes tanárt jegyzőnek, a ki azután hetenként 2 tanórával 
kevesebbet kap. Minden jegyzőkönyv két példányban állíttatik 
ki; az egyik, mely az összes jelenlevő tanárok aláírásával van 
ellátva, az intézet irattárában marad, a másik az igazgató és 
jegyző aláírásával okvetlenül 8 nap alatt a fötanhatósághoz 
terjesztetik fel. 

16. §. Az értekezletek alkalmával közli az igazgató a tanári 
karral az összes főtanhatósági  rendeleteket és leiratokat, melyek 
időközben érkeztek. 

17. §. A tanácskozraányok határozatait, a mennyiben nin-
csenek arra szánva, bogy másokkal is közöltessenek, az igaz-
gató is bivatalbeli titoknak tartozik tartani. 

18. §. Az igazgató az intézet összes tauitásának vezetője 
és felügyelője,  és maga is részt vesz a tanításban, ő a rendes 
tanárok közt az első, a ki egyúttal az igazgatói czimet és tisztet 
viseli. Heti tanítási óráinak száma a teljes gymnasiumoknál leg-
feljebb  10, a nem teljeseknél legfeljebb  15. 

19. §. Ö osztja ki a tanév végén, esetleg a tanév kezdető 
előtt a tantárgyakat, az osztályfőnökségeket  és a heti órák szá 
mát az egyes tanárok közt, kellő tekintettel az oktatás érdeke -
ire, valamint az egyes tanárok képesítésére, hajlamaira, és a 
mennyire lehetséges, kívánságaira. Nevezetesen köteles ugy in-
tézkedni, bogy az alsóbb osztályokban lehetőleg egy kézben 
csoportosíttassanak a rokon szakok. A tanárok tudományos hala-
dása szempontjából mindegyikére a felsőbb  osztályok valame-
lyikében is bízni kell egy-egy szakot, más részről azonban az 
is kívánatos, hogy azok a tanárok, kik leginkább a felső  osz-
tályokban tanítanak, az alsó osztályokban is foglalkozzanak  ko 
ronként Minthogy a legtöbb tantárgy számára két-két tanár van 
alkalmazva, az igazgató azon legyen, hogy ezek az alsó és felső 
osztályokban tanítsanak olyképen, bogy lehetőleg mindenik tanár 
egészen a legfelsőbb  osztályig vezesse tanítványait. 
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20. §. A heti órák kiosztásáuál az igazgató tekintettel 
tartozik lenni a tantárgyra, a tanulók számára azokban az osz-
tályokban, melyekben a tanár tanit; továbbá a javítások nagy-
ságára és azok számára, a tanitáshoz való technikai előkészü-
letekre, a szolgálati évek számára, osztálytőnökségre és arra is, 
vájjon a tanítási órákon kivül visel-e a tanár az intézetben más, 
díj nélküli tisztet, mely szintén igénybe veszi idejét 
' Tizenöt óránál kevesebbet azonban csak a főtanhatóság 

engedélyével adhat valamely tanárnak. 
Az esetleg szükségesekké váló helyettesítések miatt az 

igazgató arra is ügye), hogy a tanárok tanítási időn belül más 
intézetekben túlságosan ne legyenek elfoglalva. 

Ha a tanár az igazgató beleegyezése nélkül az intézeten 
kivül több foglalkozást  vállalna el a tanítási időn belül, erről 
az igazgató a főtanbatóságnak  jelentést tesz. 

21. §. Az igazgató szemmel tartván, hogy mindenik tanár 
pontosan teljesítse kötelességeit, azon legyen, hogy az oktatás 
minden egyes szakban a megállapított tanterv értelmében és 
keretében történjék. 

E czélhól tartozik minden egyes tanár tanóráit több izben 
meglátogatni, a tanítás módját és eredményét figyelemmel  kisérni 
a házi feladatokról  és azok javításáról meggyőződni, s e végre 
a tanév minden szakában legalább egyszer a tanulók kijavított 
írásbeli dolgozatait átnézni. Ott, hol mulasztást vagy hiányt vesz 
észie, kötelessége jóakaró észrevételeit, szükség esetén intézke-
déseit azonnal megtenni. Önként értetik, hogy semmitéle figyel-
meztetés vagy intés sem történhetik az ifjúság  előtt. 

22. §. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a tanév kezdetén 
minden felekezet  hitoktatója megkapja a felekezetéhez  tartozó 
beirt tanuló névsorát, és hogy a hitoktatók az időszakok és a 
tanév végén pontosan beszolgáltassák az osztályozást egyébb 
szükséges adatokkal együtt. 

23. §. Az ifjúság  vallásos és erkölcsi érzésének ápolása 
az iskola jó szellemének megőrzése minden egyes tanár hivatása 
és kötelessége. Az igazgató tiszte e tekintetben is nemcsak jó 
példával előljárni, hanem felelőség  terhe alatt felügyelni  arra, 
hogy ez irányban is mindenki kötelességét pontosan teljesítse; 
továbbá szelíd, mivclt bánásmóddal oda hatni, hogy az ifjúság-
ban a vallásosság, hazafiság,  kegyelet, engedelmesség, jó maga-
viselet és szorgalom erényei minél erősebb gyökeret verjenek. 
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24. §. Az igazgató tiszte a beírások, a felvételi-,  pót, ma • 
gán-, rendes éri és érettségi vizsgálatok idejét kellő módon köz-
zé tenni, a beirást végezni és a vizsgálatokat a rendtartásban 
s illető szabályzatokban előirt módon vezetni, illetőleg ellenő-
rizni. 

25. §. AZ igazgató szedi be, kezeli és számolja cl a főtan-
hatóságtól megállapított ktllönbözö dijakat és illetékeket. 

26. §. Az igazgatónak jogában áll azoktól a szülőktől és 
gyámoktól, kik nem laknak az intézet helyén, a beírás alkal* 
mával kívánni, hogy bemutassák neki azt az egyént, a kire a 
tannlóra való felügyelet  kötelességét bízzák. Ha az igazgató ala-
pos okoknál fogva  elégtelennek vagy éppen károsnak tartja a 
tanuló feletti  házi felügyeletet,  megkövetelheti, hogy e tekintet-
ben czélszerü változtatás történjék. 

27. §. Az igazgató gondja a fegyelmi  szabályoknak kellő 
időben és módon való kihirdetése. 

28. §. Az igazgató tartozik magának a tanév alatt minél 
gyakrabban biztos tudomást szerezni a tanulók előmeneteléről. 
E végből gyakran megnézi, váljon az egyes időszakok alatt be 
vannak-e jegyezve a tanulók egyes feleletei  az okvetlenül és 
pontosan vezetendő magán osztályozó könyvbe, elégszer szólít-
tatnak-e fel  minden egyes időszakban iőleg a gyengébb tehet-
ségű vagy csekélyebb szorgalmú ifjak,  s ö maga is, a tanórák 
látogatása alkalmával, az ilyeneket ismételten felhívja,  buzdítja, 
inti, feddi. 

29. g. Az igazgató kötelessége az érdemjegyek megállapí-
tásánál a kellő, igazságos szigort ellenőrizni. 

30. §. Az igazgató hitelesiti aláírásával, illetőleg látja el 
az intézet pecsétjével az osztályfőnököktől  kiállított értesítőket 
és bizonyítványokat. 

31. §. Az igazgató felügyelője  és ellenőre a rendtartásban, 
illetőleg fegyelmi  szabályokban megállapított büntetéseknek. 

32. §. Az igazgató, mint az intézet képviselője és felelős 
vezotöje eszközli a közlekedést az intézet és hatóságok s egye-
sek közt. ö végzi a hivatalos levelezést, s ő terjeszti fel  a ta-
nárok és tanulók beadványait, illetőleg kérelmét a főtanható-
sághoz. 

33. §. Azokat a rendeleteket, iratokat és felterjesztéseket) 
melyeket az igazgató mint az intézet felelős  vezetője saját fe-
lélőssségé mellett bocsát ki, csak ő maga irja alá; azokat azon-
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ban, melyeket az egész tanári testület, illetőleg iuté«et nevében 
ad ki, a tan&ri testület, illetőleg az ülés jegyzőjével, a bizonyít-
ványokat pedig az osztályfőnökkel  aláíratja. 

34. §. Az igazgató csak a fcuiév  végével mondhat le t é -
téről. 

2. A tanárok. 
35. §. A rendes tanár hivatalba lépése előtt tartozik az 

előirt hivatali esküt letenni (10 §.) mely eskünek szffyege  a 
következő: 

Én N. N. esküszöm az élő Istenre, Boldogságos SzÜz Má-
riára, Istennek minden szenteire, hogy főtanhatóságora  rendele-
teit tisztelni és pontosan megtaitani fogom;  tanári tisztemetleg-
jobb tudomásom szerint teljesítem, s minden visszaélést, külö-
nösen mely az államia, vallásra és erkölcsiségre veszélyes, mél-
lőzők; az intézet igazgatója irányában magamat tisztelettel és 
engedelmesen viselem: tanártársaimmmal mindenkor az Ö8S&-
hangzó együttműködésre törekszem; a reám bízott tanuló ifjúság 
közt nem csak a tudományokat, melyeknek tanítására hivatva 
vagyok, hanem a vallásosság, erkölcsiség és hazafiság  érzelmeit 
is különös hatáskörömben teljes erőmből ébresztem és terjesztem, 
a vizsgálatoknál és a tanulók előmenetelének megítélésénél lel-
kiismeretes szigorral és részrehajlás nélkül járok el, s maga-
mat ezen kötelességek teljesítésétől sem kedvezés vagy féleléin 
sem bármely más tekintetek által eltántorítani sohasem ha-
gyom. Valamint pedig jelenleg semminemű titkos, hatóságilag 
meg nem engedett, egyház- vagy alkotmányellenes, vágy az 
anyaszentegyháztól tiltott társulatnak vagy egyesületnek tagja 
nem vagyok, ugy jövőre sem fogok  ilyenbelépni. Isten engem 
ugy segéljen! 

36. §. Minden tanár első és legfőbb  kötelessége nevelve 
tanítani. E végre kötelessége 

a) vallásosság, erkölcsiség és hazafiság  tekintetében jó 
példát mutatni; 

b) nemcsak közvetlen tanítványainak, hanem általában a 
tanintézet növendékeinek magaviseletére ugy a tanintézetben, 
mint azon kivül ügyelni, azok erkölcsi és értelmi nevelésiét 
tanártársaival közösen előmozdítani ; 

c) az értekezleteken és tanácskozásokban .póntopan részt 
venni, az ott reábizottakat teljesíteni; 

EÜYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK II- 25 
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d) az órarendben kijelölt tanóráira kellőképen előké-
szülve és pontosan megjelenni, azokat végig kitartani. 

A tanórára megjelenésében akadályozott tanár tartozik az 
igazgatót az ok lelkiismeretes megjelölésével idejekorán értesíteni, 
bogy az kellő helyettesítéséről gondoskodhassék. A helyettesí-
tésre felszólított  tanár pedig tartozik távollevő tanártársa óráját 
betölteni. A tanórákat, vagy bármi más tanári teendőt, az igaz-
gató előleges beleegyezése nélkül, más tanárra ruházni nem 
szabad. 

*) Köteles tantárgyait a tanterv és utasítások, nem külön-
ben a módszertani értekezletek megállapodásai szerint, s a töb-
bi tanszakok tanáraival össze vágólag, a főtanhatóságtól  engedé-
lyezett tankönyv alapján tanítani, igyekezvén a kimért tananya-
got alaposan elvégezni és jól megtanítani a kiszabott időre, és 
ha ez kivihetőnek nem mutatkoznék, az igazgatóság utján afő-
tanbatóságnak az okok felfejtésével  bejelenteni 

f)  Köteles tanítása közben a tantervben az egész tanfo-
lyam eredményelll kitűzött műveltséget mint czéit folytonosan 
szem előtt tartani s általában azon lenni, hogy a tanulók értei 
mi és jellemképzésére nevelőleg hasson. 

g) Köteles tanóráján a rendet és fegyelmet  fentartani  s e 
tekintetben tett tapasztalatait a rendtartásban meghatározott mó-
don az osztályfőnökkel,  illetőleg igazgatóval és tanári gyűléssel 
közölni. 

Az előadást megelőző szünet alatt az ifjúságra  felügyelni 
az a tanár tartozik, a kinek órájába a szünet beleesik. 

h) Köteles a meghatározott időben bázi és iskolai gyakor-
latokat adni, s azokat gondosan átnézni, illetőleg kijavítani. 

t) Köteles magát mindenben a rendtartáshoz és más főtan-
hatósági rendeletekhez alkalmazni. 

37. §. Minden tanár tartozik engedelmeskedni a főtanha-
tóság rendeleteinek és közetlenül az igazgató intézkedéseinek. 

38. §. Minden tanár tartozik az igazgatótól (19. §.) kisza-
bott óraszámot, hetenként legfeljebb  18-at, a rajztanár 20-at, el-
vállalni. Ennél többre csak rövid, legfeljebb  6 hétig tartó he-
lyettesítés alkalmával kötelezhető. Hat hétnél tovább tartó he-
lyettesítésért, a fennemlitett  kötelező óraszámon tűi helyettesí-
tési díj jár. 

39. §. Minden tanár tartozik az igazgatótól kijelölt osztály 
főnökséget,  a 15. §. értelmében a jegyzőséget, a szaktárgyához 



387* 

tartozó tanszerek, gyűjtemények gondozását; a tanári értekez-
let megbízásából pedig a könyvtárnokságot elvállalni és ponto-
san teljesitni. 

Önként értetik, hogy mindezek a terhek a dolog természe-
te és a méltányosság szerint osztandók be a tanári testület tag-
jai közt. Ha azonban valamely tanár magát e tekintben túlter-
helve, vagy mások javára igazságtalanul terhelve érzi, szabad-
ságában áll ez iránt az igazgató ntján indokolt felterjesztést  ten-
ni a főtanhatósághoz. 

40. §. Köteles minden tanár a 36. §, a) értelmében az if-
júságnak példát adandó az egyházi körmeneteken, az isteni tisz-
teleten, húsvéti szent gyakorlatokon az ifjúsággal  együtt jelen 
lenni, nemkülönben a vasár- és ünnepnapi miseballgatás és hús-
véti gyónásra vonatkozó vallási szent kötelmeket hiven végezni. 

41. §. Általában mindenütt, hol az intézeti ifjúság  mint 
ilyen testületileg jelen van, a tanári karnak is jelen kell lenni, 
még pedig legalább annyira, hogy minden egyes osztályra egy-
egy felügyelő  tanár jusson. 

42. §. Köteles az ifjúsággal  jóakarólag, szelíden és még 
a büntetésnél is atyailag eljárni. A tanulókat durva szavakkal, 
gúnynevekkel illetni, vallásukra, nemzetiségökre, vagy épen tes-
ti fogyatkozásaikra  vonatkozó megjegyzéseket tenni, még ke-
vésbbé tettleg bántalmazni nem szabad. 

43. §. Köteles a tanár arra is ügyelni, bogy az iskolától 
minden a tanulók egészségét koczkáztató dolog vagy körülmény 
távol tartassék. 

44. §. Tiltva van a tanárnak minden olyan mellékfoglal-
kozás, mely 

a) a tanári állással illendőség tekintetéből össze nem fér; 
b) a tanár idejét és erejét hivatalos teendői rovására igény-

be veszi; 
c) mely a foglalkozás  minősége és a tanár állásához való 

viszonya szerint a tanárt kötelessége teljesítésében elfogulttá 
teheti. 

45. §. Minden tanár tartozik a tanári tanácskozmányok ha-
tározatait és minden tanintézeti hivatalos ügyet, a menynyiben 
nincsenek arra szánva, bogy másokkal is közöltessenek, hivatal-
beli titoknak tartani. 

46. §. A tanár semmiféle  titkos, hatóságilag nem enge-
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déiyezett, az anyaszentegyház vagy az alkotmány iránt ellensé-
ges társulatnak vagy egyesületnek tagja nem lehet. 

47. §. Ha a tanár állását végkép elhagyni akarná, ezt csak 
á tanév bévégeztével teheti, de szándékát köteles legalább bá-
róm hóvál előbb Írásban az igazgatónál bejelenteni. 

II.  Rész. A tanártestület  jogai. 
48. §. Minden rendes tanár élethossziglan van kinevezve 

8 ettől az állástól csak fegyelmi  vizsgálat vagy bírói ítélet áláp-
ján fosztható  meg, 

49. §. Haxmincz évi szolgálat után, a nyugdij szabály ér-
telmében, joga van teljes fizetéséhez,  beleszámítva a tizedéves 
pótlékot ís, mint nyugdij összeghez. 

50. §. Ezen időn belől, elbetegedés vagy munkaképtelen-
ség esetére, joga van a uyugdijszabályzátban megállapított nyug-
dijöBzeghez, illetőleg végkielégítéshez. 

51. §. Minden rendes tanár a Státusgyüléstöl megállapí-
tott fizetését,  illetőleg évtizedes járulékait havi előleges részle-
tekben kapja ki szabályszerűen bélyegzett nyugtájára. 

52. §. Minden tanárnak joga van a Státusgyllléstöl meg-
állapított szálláspénzhcz, illetőleg természetbeni lakáshoz. Ha a 
lakás értéke (a helyi lakbéreket véve kulcsul) a Státusgytilés-
től megállapított szálláspénzt nem érné el, a különbözet kész-
pénzben fizetendő. 

53. §. Minden igazgató az igazgatói teendőkért kUlön, a 
StatusgyUléstől megállapított igazgatói tiszteletdíjban részesül, 
mely a nyugdij összegbe nem számíttatik be. 

54. §. Minden tanárnak joga van hat hétnél tovább telje-
sített helyettesítésért, vagy valamely rendkivüli tantárgy tanitá. 
Báért szabályszerüleg megállapítandó dijhoz. 

55. §. Minden tanárnak joga van, ha öt vagy családját 
sülyos vagy huzamos betegség, vagy szerencsétlenség éri — mi 
kellőkép igazolandó — fizetésének  bárom havi részletét előlegül 
legfeljebb  husz havi részben való törlesztés kötelezettsége mel-
lett, kérni. Sülyosabb esetekben rendkívüli segélyt kérhet. Az 
esetek megítélése és az összegek megállapítása a főtanhatóság 
hatáskörébe tartozik. 

56. §. A tanár elhalálozása esetén joga van az özvegynek 
és az árváknak a tanártól élvezett évi fizetés  három havi rész-
letéhez temetési negyed czimen és a nyugdij szabályzat értei-
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mében a megfelelő  nyugdij összeghez, végkielégítéshez vagy se-
gélyhez. 

57. §. Az úgynevezett nyári nagy szünidő alatt a tanárok 
állomási helyükről szabadon távozhatnak, csak eltávozásukat és 
tartózkodási helyüket kötelesek az igazgatónak bejelenteni. Azok 
a tanárok, kiknek gondjára könyvtár vagy valamely más tan-
szer-gyűjtemény van bizva, kötelesek azt rendben hátrahagyni 
és a kulcsokat az igazgatónak átadni. 

A nyári nagy szünidő alatt távol levő minden egyes 
tanár tartozik legkésőbb augusztus 26-án állomásán megjelenni 
s az igazgatónál azonnal jelentkezni. 

58. §. A nagy szünidő alatt, a szabályszerű végjelentés 
beküldése után, az igazgatónak is szabadságában áll állomását 
elhagyni, de tartozik ezt előre a főtanhatóságnak  bejelenteni 
helyettesét kijelölvén. 

59. §. A tanév ideje alatt sem az igazgató, sem a tanárok 
állomásukat el nem hagyhatják engedély nélkül. 

60. §. A tanárnak sürgős esetekben az igazgató adhat bá-
rom egymásután következő napra, de semmi esetre sem többre, 
terjedő szabadságot. Azontúl terjedő szabadságért a főtanható-
sághoz kell folyamodni. 

61. §. AZ igazgatónak jogában áll elhalasztbatlanul sürgős 
esetekben három napra előleges engedélykérés nélkül is távozni, 
de tartozik ezt távozáskor azonnal a főtanhatóságnak  bejelenteni, 
helyettesét megnevezvén. Azon túl terjedő szabadságért folya-
modnia kell, helyettest hozván javaslatba. 

62. §. Ha a tanügy érdeke kivánja, rendkívüli esetekben 
a méltányosság kellő figyelembe  vételével, és az illetőnek meg-
hallgatásával egyes tanárok vagy igazgatók hivatalból áthelyez-
hetők vagy csak meghatározott rövidebb időre, vagy véglegesen. 
Minden ilyen esetben az illetőnek részletesen felszámított  és 
beigazolt útiköltsége megtéríttetik, s azon felül  méltányos bu-
torzási pótlékot kap. 

63. §. A helyettes, gyakorló és bejáró tanárok, valamint a rend 
kivttli tantárgyak tanitói szintén mindenben kötelesek a rendes 
tanárok részére előirt szabályokat a főtanhatósággal,  az intézet 
igazgatójával s magával az intézettel szemben pontosan szem-
előtt tartani. Azonban a tanértekezleteken a főtanhatóságtól  al" 
kalmazott gyakorló és bejáró tanárok, úgyszintén a rendkívüli 
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tantárgyak tanítói csak tanácskozási, a helyettes tanárok pedig 
szavazati joggal is bírnak. 

III.  Rész.  A tanártestület  fegyelmi  szabályzata. 
64. §. Az a tanár, illetőleg igazgató, ki valamely kötelessé-

gét megszegi, vagy hanyagul teljesiti, vagy rendelleni, vagy 
fegyelmi  vétséget követ el. 

65. §. Rendelleni vétséget követ el a tanár, ba a tanítás 
vagy a nevelés körül kisebbszerü rendetlenséget vagy mulasztást 
követ eL 

66. §. A rendelleni vétségek ismétlése fegyelmi  vétséggé 
fokozza  még a kisebbszerü rendelleni vétséget is. 

67. §. A rendelleni vétségek fokozatos  büntetései: 
a) az igazgató részéről való figyelmeztetés,  illetőleg megintés 

négy szem közt; 
b) az igazgató részéről való komoly megintés, illetőleg a 

vétség nagyságához mérve rosszalás a tanári értekezleten, mi 
minden egyes esetben jegyzőkönyvre veendő; 

c) a főtanhatóság  feddése,  annak határozott kijelentésével, 
hogy az illető tanár ujabb rendelleni vétség esetében fegyelmi 
vizsgálat alá fog  vonatni. 

68. §. Az igazgató figyelmeztetése  és megintése ellen jog-
orvoslatnak nincs helye. A jegyzőkönyvre vett megintés, illetőleg 
rosszalás ellen a tanár a főtanbatósághoz  8 nap alatt felfolya-
raodhatik. 

69. §. Ha a kötelességszegés komolyabb, az igazgató az 
esetet tartozik a főtanhatóságnak  feljelenteni,  ki belátása szerint 
s a körülmények figyelembe  vételével, azonnal a rendelleni vét-
ségek legnagyobb büntetését: a feddést  alkalmazhatja. 

70. §. Rendelleni vétséget követ el az igazgató, ha igaz-
gatói kötelességeinek teljesítésében kisebbszerü rendetlenséget, 
vagy mulasztást követ el. 

71. §. Az igazgató rendelleni vétségeinek fokozatos  bünte-
tései : 

a) a főtanhatóság  részéről való megintés, illetőleg roszszalás 
csak személyéhez intézett leiratban; 

b) a főtanhatóság  részéről való megfeddés  személyéhez 
intézett leiratban ugyan, de annak kijelentésével, hogy ismétlés 
esetében ellene a fegyelmi  eljárás fog  alkalmaztatni. 

72. §. A rendelleni vétségeknek a főtanhatóságtól  kimondott 
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büntetései a tanárokról vezetett nyilvántartási könyvekbe beve-
zetendök. Három évi kifogástalan  és buzgó működés után azon-
ban az illető kérésére a tőtanhatóságtól hatályon kivül helyez-
hetők. 

73. §. Fegyelmi vétséget követ el az igazgató vagy tanár 
általában: 

a) ha vallási kötelmeinek teljesítését elhanyagolja; ha 
vallásellenes tanokat hirdet és vallásgunyoló nyilatkozatokat 
tesz; mely esetben a fegyelmi  eljárás keresztülvitele ésazitélet 
kimondása az erd. róm. kath. püspöknek tartatik fenn,  ki az 
ítéletet végrehajtás végett az igazgatótanácscsal közli; 

b) ha nagyobb mértékben megsérti vagy hanyagul teljesiti 
a törvényben és szabályrendeletekben megszabott kötelességeit; 

c) ha botrányt okozó erkölcstelen életet él, vagy ilynemű 
kihágást követ el: 

d) ha durva bánásmód vagy tettleges bántalmazás álta 
hatalmával ismételten visszaél. 

74. §. Fegyelmi vétséget követ el az igazgató vagy tanár 
különösön : 

a) ha visszaesés tapasztaltatik oly rendellenes vétségek el-
követésében, a melyekért a 67. vagy 72. §§. értelmében már 
büntetve volt (Lásd 66. §). 

b) ha a lőtanbatóság részéről kibocsátott rendeleteknek 
ellenszegül; 

c) ha hivatalbeli állásával haszonleső szándékból visszaél; 
d) ha a tanár igazgatója irányában engedetlenséget és 

ellenszegülést tanusit; 
e) ha a tanár az igazgató, a gondnok, illetve főtanhatóság 

intései daczára hivatalbeli ügyekben tanártársaival szemben meg-
iérhetetlen magatartást tanusit; 

f)  ha az igazgató a tanárokkal szemben igazságtalan, rész-
rehajló, indokolatlanul gáncsoskodó vagy épen durva és hatal-
maskodó magaviseletet tanusit; 

g) ha ismételt intés és rosszalás daczára a tanulók irá-
nyában túlságos, nem indokolható, igazságtalan szigorúságot vagy 
túlságos elnézést tanusit, vagy ha a tanulókkal figyelmeztetés 
és intés daczára durván bánik, vagy tettleg bántalmazza; 

h) ha előtte tudvalevőleg rossz hirben álló egyénekkel 
bizodalmasan és gyakran érintkezik; 

i) ha részegségre, könnyelmű adósságcsinálásra és szenve-
délyes játékra adja magát. 
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75. §. A fegyelmi  vétségek büntetései: 
á) rosszalás, 
b) pénzbüntetés, 
c) az állásból való eltávolítás. 
76. §. A pénzbüntetés csupán csak a szabályszerű fizetés 

emelés élvezetének megbatározott időre való elhalasztásából 
állhat, 

77. §. Az állásból való eltávolítás nemei és fokozatai: 
a) Áthelyezés más tanitézethez a költözködési költségek 

megtérítése nélkül. Az áthelyezés más tanintézethez kapcsolat 
ban a rosszalással és a pénzbüntetéssel is elrendelhető; 

b) az igazgatókra nézve az igazgatói tiszttől való megfősz 
tás esetleg áthelyezéssel kapcsolatban; 

c) nyugdíjaztatás a rendes fizetésnek  és a betöltött szol* 
gáláti éveknek megfelelő  szabályszerű nyugdij összeggel; 

d) elbocsátás végkielégítéssel olyanoknál, kik tiz évnél 
rövidebb ideje, hogy szolgálnak; 

e) hivatalvesztés. 
78. §. A fegyelmi  határozatban kimondott hivatalvesztés 

maga után vonja az illettő tanár czimének, fizetésének,  nyug-
dijának és mindazoknak az előnyöknek elvesztését, melyeket a 
tanár szolgálata alapján az erdélyi róm. kath. Statustól élvezett 
volna. 

A&onbati a Statusgyülés a főtanhatóság  indokolt előter-
jesztésére, tekintettel az illető családjának nyomasztó helyzetére, 
a hivatalvesztésnek a nyugdíjra vonatkozó következméayeit 
enyhítheti; de ez a kedvezmény legfeljebb  egy harmadrész értéke 
értjéig terjedhet annak a járandóságnak, mely azt szolgálata után 
a nyngdijszabályzat értelmében különben megilletné. 

79. §. A hivatalvesztésről szóló indokolt ítélet az 1883. 
évi XXX. t. cz. 38. §. értelmében a vallás és közoktatásügyi mi 
nÍ8zteriumnak haladéktalanul feljelentedő. 

80. §. Hogy a 75, 76, 77. §§-ban. felsorolt  fegyelmi  bün-
tetések közül rnélyik alkalmazandó, az a vétség nagyságától, 
elkövetése módjától és netáni ismétlésétől függ,  továbbá a be-
lőle származott vagy származhatott hátrányoktól és a bepanaszolt 
táúárnfek  egyébkénti magaviseletére való tekintetektől. Mindezen 
körülmények igazságos figyelembevétele  az illető fegyelmi  bíró-
ság telkiismeretbe vágó tiszte. 

81. §. A fegyelmi  büntetések a tanároktól vezetett.nyilyán-
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tartási könyvbe bevezetendők. öt évi kifogástalan  és bnzgó 
működés után azonban (természetesen a nyugalmaztatás, végei* 
bocsátás és hivatalvesztés eseteit kivéve) az illető kérésére ha-
tályon kivlll helyezhetők. 

82. §. Fegyelmi bíróságok a következők; 
a) Az elsőfokú  fegyelmi  biróság áll a világi gondnokból 

a kerületi fungens  esperesből és az illető gymnasium tanári ka* 
rától választott egy rendes (illetőleg pót-) tagból, melynek eli 
nöke, ha a fegyelmi  eljárás világi tanár ellen foly,  a világi 
gondnok, ha pedig egyházi ellen, a kerUleti esperes; 

b) a másodfokú  fegyelmi  bíróságot a püspök elnöklete 
alatt az igazgatótanács kebebeléből választott négy tag alkotja 
kikből kettőt á pUspök, kettőt az igazgatótanács választ. 

83. §. Az igazgatótanács a pUspökkel egyUtt lévén intézője 
gyrana8iumai ügyeinek, természetes, hogy az elsőfokú  fegyelmi 
bíróságok jogerős ítéleteinek végrehajtása a főtanhatóság  hatás-
körébe tartozik. 

84. §. A másodfokú  biróság elé tartoznak a felebbezétt 
Ügyek. Az elsőfokú  biróság határozata mindazon esetekben, mi-
dőn az állásból való eltávolítás valamelyik neme mondatott ki, 
hivatalból terjesztendő fel  a másodfokú  bírósághoz, mely az 
ügyet felülvizsgálja  s a határozatot a bepanaszolt javára meg is 
változtathatja. 

85. §. Ónként értetik, hogy a fegyelmi  ejárás nem prae-
judicálhat az egyházi egyéneknél sem a püspöki jurisdictionak 
sem a szerzetesek rendi szabályainak. 

86. §. A fegyelmi  vizsgálat keresztül vitele az első fokn 
fegyelmi  biróság hatáskörébe tartozik. Tanárok ellen a panaszosi 
tisztet a panaszos magánfél  vagy az igazgató gyakorolja; igaz-
gatók ellen pedig a másodfokú  biróság közvetlenül és hivatalból 
jár el, határozata ellen fellebbezésnek  helye nincsen. 

87. §. A fegyelmi  vizsgálat folyamán  netalán szükségessé 
válandó felfüggesztés  a főtanhatóság  hatáskörébe tartozik. 

88. §. Ugy a vizsgálat folyamatba  tétele, mint a tovább 
érdemleges határozatok a főtanhatóságnak  bejelentendők. 

89. §. A fegyelmi  panasz kivétel nélkül mindenkor a fő 
tanhatósághoz Írásban adandó be. Ez a panaszt hiteles másolat 
ban közli a bepanaszolttal, felszólitván  őt, hogy záros határidő 
alatt magát a panasz tételeivel szemben Írásban igazolja. 

90. g. A panasz és a bepanaszolt igazolása alapján a 
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főtanhatóság  elhatározza, van-e helye a fegyelmi  vizsgálat be-
vezetésének vagy nincs. Ua a bepanaszolt irásos igazolást a 
kitűzött határidőre nem kUldi be, a főtanhatóság  kizárólag a pa-
nasz alapján határoz a fegyelmi  vizsgálat megindítása ügyében. 

91. §. Ha a főtanhatóság  elhatározza, bogy a fegyelmi 
vizsgálat megtartandó, akkor a vizsgálat bevezetése iránti ren-
deletét megküldi az elsőfokú  bíróság elnökének (82. §.), ki a 
biróság megalakítása czéljából felszólítja  a tanári kart egy 
rendes és egy póttagnak megválasztására a rendes tanárok 
közül. 

92. §. A fegyelmi  eljárás áll a) vizsgálatból, b) a vég-
tárgyalásból. 

93. §. A vizsgálat megtartása czéljából az elsőfokú  fegyel-
mi biróság (85. §.) illetőleg a püspök (73. §. a.) vagy ha a 
vizsgálat igazgató ellen folyik,  a főtanhatóság  (85. 86. g§.) eset-
ről esetre vizsgáló biztost küld ki. A vizsgáló biztos a bepana-
szolt tanárt, illetőleg igazgatót a panaszpontok előleges tudtul 
adása mellett megidézi, és ha az megjelenik, két intézetbeli 
tanár jelenlétében, (kik a fegyelmi  bíróságnak nem tagjai) ki-
hallgatja. Szükség esetében a vizgáló biztos a bepanaszoltnak a 
panasz tárgyát tevő ügyre vonatkozó könyveit és iratait is meg-
vizsgálja, sőt le is foglalhatja.  Ezen kihallgatáson a panaszos a 
szembesítést kivéve jelen nem lebet. 

A vizsgáló biztos kihallgatja a panaszost is. A mennyiben 
tanuk, szakértők és más érdekelt felek  kihallgatása is szüksé-
ges, ezeket is kihallgatja, illetőleg a kihallgatás eszközléseért az 
illetékes hatóságot megkeresi. A tanuk és szakértők kihallgatá-
sánál a vizsgáló biztos is jelen lehet és az ezekhez intézendő 
kérdések iránt indítványt tehet. 

Az érdekelt felek,  valamint a tanuk és szakértők kihall-
gatásánál sem a panaszos, sem a bepanaszolt, a szembesítést 
kivéve, jelen nem lehetnek. 

94 §. Ha a bepanaszolt a biztos felszólítására  a vizsgá-
latra meg nem jelent, a vizsgáló biztos felszólítja  öt, bogy zá-
ros határidő alatt írásban és kellőleg indokolva terjessze be 
hozzá mindazt, a mit saját védelmére felhozhat. 

95. §. A záros határidő lejártával, tekintet nélkül arra, 
váljon benynjtotta-e a bepanaszolt védiratát vagy sem, a vizsgá-
lóbiztos a teljesített vizsgálatról felvett  összes jegyzőkönyveket 
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és iratokat a formulázott  panaszinditvánnyal együtt az illető fe-
gyelmi biróság elnökének átküldi. 

96. §. Úgy a bepanaszolt, mint a panaszos, ha a megtar-
tott vizsgálatot hiányosnak tartják, továbbá a panaszos, ha a 
vizsgáló biztos eljárását sérelmesnek találja, indokolt beterjesz-
tésben annak kiegészitését, illetőleg megújítását kérhetik. Eké-
relem jogosultsága felett  az illető fegyelmi  biróság dönt. Hatá-
rozata ellen a főtanhatósághoz  lehet felebbezni. 

97. §. A fegyelmi  biróság tartozik az iratok átvételétől 
számított 14 nap alatt összeülni, szabályszerűen megalakulni és 
előadót választani, a panasziratot másolatban bepanaszolttal kö-
zölni s őt, valamint a panaszost is, meghatározott napra szóbeli 
tárgyalásra megidézni. A szóbeli tárgyalásra a tanuk és szak-
értők is meghivhatók. 

98. §. A bepanaszolt tanár védőt, illetőleg megbízottat is 
fogadhat  magának. 

99. §. Bepanaszoltnak vagy megbízottjának jogában áll az 
az időzés átvétele után iratokat a maga helyén megtekinteni, 
abból jegyzeteket tenni, sőt esetleg le is másolni, 

100. §. A tárgyalás szóbeli, de nem nyilvános: 
a) A tárgyalást a fegyelmi  biróság elnöke nyitja meg a 

kitűzött ügy megnevezésével. A panaszos rövid kivonatban elő-
adja a panaszirat tartalmát, illetőleg a panaszpontokat. 

b) Erre következik ? bepanaszolt kihallgatása a tényálla-
dék kiderítése czéljából. 

Ha a bepanaszolt a panasz tárgyát tevő tényt vagy té-
nyeket búsmeri, akkor a fegyelmi  biróság további bizonyítási 
eljárást be is szüntetheti. Ha ellenben a bepanaszolt a panasz 
tárgyát tevő tényeket nem ismeri be, akihallgatás, illetőleg bi-
zonyítási eljárás annak rendje és módja szerint megtartatik. 

c) Az elnök után a fegyelmi  biróság minden tagja tehet 
kérdéseket nem csak a bepanaszolthoz, hanem a panaszoshoz, a 
tanukhoz és szakértőkhöz is. Továbbá ugy a panaszos, mint a 
bepanaszolt is tehetnek kérdést az elnök utján egymáshoz, nem 
különben a tanukhoz és a szakértőkhöz. 

101. §. Befejeztetvén  a szóbeli tárgyalás, a panaszos, vagy 
ha magánfél,  annak megbízottja, a tárgyalás eredményét össze-
foglalván,  előterjeszti indítványát a bepanaszolt elitélésére. 

102. §. A panaszos indítványát követi a bepanaszolt vé-
delme. Ugy maga a bepanaszolt, mint meghatalmazott védője 
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válaszolhatnak a panaszra. Ezt követi a panaszos válasza, az 
egészt befejezik  a bepanaszolt, illetőleg megbízottja végszavai. 

103. §. A beszédek befejezése  után a biróság tanácsko-
zásra visszavonulván, lelkiismeretes meggyőződése alapján ha-
tározatot hoz ugy a panasz, mint esetleg a büntetés megállapí-
tása dolgában. 

104. §. A határozathozatalnál a szavazatok száma dönt. 
A szavazás titkosan golyókkal történik. 

A határozat, melynek indokolva kell lenni, azonnal kihir-
dettetik; legfeljebb  15 nap alatt indokaival együtt a főtanha-
tóságnak felterjesztetik,  s egyúttal Írásban mindkét félnek  is 
kiadatik. 

1Q5. §. A tárgyalásról hti jegyzőkönyv vezetendő, mely a 
biróság tagjainak, a jelen volt összes érdekelt feleknek  és kép-
viselőiknek, nemkülönben a tanuknak és szakértőknek neveit, 
a tárgyalás lényeges mozzanatait, a hozott határozatot és indo-
kolását foglalja  magában. A jegyzőkönyvet a fegyelmi  biróság 
mindhárom tagja iga alá. A jegyzőkönyv vezetésére a tanári 
kar egyik tagja szólittatik fel,  ki a felszólításnak  engedelmes-
kedni tartozik. 

106. §. Ha a határozatban a bepanaszolt vétkesnek mon-
datik ki, a fegyelmi  biróság megállapítja egyúttal a fegyelmi 
eljárásnak az elmarasztalttól viselendő költségeit is. Ha a hatá-
rozat felmentő,  akkor a felmerült  költségeket (péld. a tanuk és 
szakértők dijazása) a státus hordozza. 

107. §. Ha a szabályszcrüleg megidézett vádlott a tárgya 
lásra sem meg nem jelent, sem elmaradását alapos okokkal nem 
igazolta, sem maga helyett védőt, vagy megbízottat nem küldött, 
sem pedig védelmét írásban be nem terjesztette: az eljárás a 
fennebb  megbatározott szabályok értelmében mégis megtartatik, 
s a biróság a vizsgálat eredményéhez képest jogérvényes Ítéle-
tet hoz. 

108. §. Ha ellenben a bepanaszolt alapos okoknál fogva 
nem jelenhetik meg és azokat a tárgyalás megkezdése előtt 
kellőleg igazolja, a tárgyalásra uj határnap tűzendő ki. — Utó-
lagos igazolásnak semmi esetre sincs helye. 

109. §. A meg nem jelent bepanaszolt védője, illetőleg meg-
bízottja által helyettcsittetheti magát. Azonban a fegyelmi  bíró-
ságnak mindig jogában áll, hol a szóbeli kihallgatás lényeges 
lefolyással  lehet a tárgyalásra, a bepanaszolt személyes megje-
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esetében a védő vagy megbízott által való képviseltetés meg 
nem engedtetik, a tárgyalás a panasz alapján megtartatik és az 
ítélet meghozatik. 

110. §. Ha a panaszló fél  vádját visszavette, a fegyelmi 
kereseti eljárás a bepanaszolt ellen azonnal beszüntetendő. 

111. §. Az elsőfokú  fegyelmi  biróság határozata ellen 
mindkét fél  részéről felebbezésnek  van helye. A felebbezés  vagy 
azonnal szóval bejelentetik s ilyenkor jegyzőkönyvre Vétetik, 
vagy a biróság elnökéhez Írásban. történik. Utóbbinak az ítélet 
kézbesítésétől számított 5 nap alatt kell a biróság elnökéhez 
beadatni. A felebbezés  bejelentésétől számitva még 15. nap adatik 
á felebbezés  indokolásának a főtanhatósághoz  való beterjesztésére. 

112. §. A íőtanhatóság tartozik a másodfokú  fegyelmi  bi 
róságot a felebbezés  indokolásának vételétől számított 15 nap 
alatt megalakítani, mely biróság ismét tartozik a kiküldetés vé-
telétől számított 8 nap alatt működését megkezdeni és legfeljebb 
további 8 nap alatt a felebbezett  ügyet ellátni. 

113. §. A másodfokú  fegyelmi  biróság az igazgatók elleni 
keresetnél épen ugy jár el, mint az elsőfokú  biróság. 

114. §. Ha valamely tanár vagy igazgató vétségért, vagy 
kihágásért a bünfenyitő  biróság részéről a büntető törvénykönyv 
alapján büntetést kapott, de hivatalvesztésre nem ítéltetett, a 
fötaiihatóság  határozza el, vájjon az illető ellen még külön fe-
gyelmi eljárást indít-e vagy sem. 

115. §. Bűntényért elitélt egyén tanári állását elveszti. 
116. §. Mindazon esetekben, midőn az igazgató vagy tanár 

bűntényért bünvizsgálat alatt állott, de felmentetett,  eltekintve 
attól, vájjon ártatlannak nyilváníttatott, vagy a fölmentés  bizo-
nyítékok hiánya vagy elégtelensége miatt történt, a bünvizsgá-
lati iratok az igazgatótanács által átkérendők, mely, ha fegyel-
mi vétség nyomainak fenforgását  látja, az illetékes fegyelmi 
bírósághoz teszi át. — 

Az erd. r. kath. Gyninasiumok rendtartása.*) 
I. A tanulók felvétele. 

1. §. Az iskolai év szeptember 1-én kezdődik és a követ-
kező évi junius hó végéig tart. 

Lásd a IL rész. 366 lapját. 
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2. §. A tanév megkezdése előtt augusztus hó utolsó napjain 
tartandók meg a felvételi,  javitó és pótló vizsgálatok, szeptember 
három első napján pedig a tanulók felvétele  és beírása. Ezentúl 
egy hétig csakis a késcdclraöket szigorúan igazoló tanulókat 
veheti fel  az igazgató. A még később jelentkezők felvételét  az 
igazgatóság útján benyújtott folyamodványra,  a tanév két első 
havában az erd. r. k. status, mint főtanhatóság,  ezentúl a vallás-
és közoktatásügyi minister engedheti meg. 

Azoknak, akik a tanév első hónapja után lépnek be az 
intézetbe, az addig végzett tananyagból vizsgálatot kell kiálla-
niok. 

3. §. A felvételt  az összes ifjúságra  nézve az igazgató tel-
jesiti, a beírást pedig az I. melléklet rovatai szerint készült 
jegyzékbe minden osztályra nézve az illető osztályfőnök  végzi. 
E jegyzékeket a beírások után az igazgató veszi őrizete alá. 

4 §. Minden tanuló minden évben az ifjúsági  könyvtárra, 
az értesítőre stb. az erdélyi r. k. status mint főtanhatóság  enge-
délyével meghatározott mérsékelt összeget tartozik fizetni. 

A tandíjra nézve az 1888-ik évi Statusgyülés által meg-
állapított szabályzat az irányadó. 

5. §. Mind a gymnasium, mind a reáliskola első osztályába, 
az 1883. évi XXX. t.-cz 10. §-a értelmében csak oly növendé-
kek vétetnek fel,  kik életök kilenczedik évét már betöltötték 
és vagy arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát jó sikerrel 
végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt mutatnak 
elő, vagy felvételi  vizsgálaton igazolják, hogy hasonló mértékű 
képzettséggel birnak. A felvételkor  tartozik a tanuló felmutatni 
születési bizonyítványát, továbbá orvosi bizonyítványt, arról, 
hogy mikor volt utolsószor beoltva s mily eredménynyel? 

Tizenkét évesnél idősebb  tanuló felvétele  felett  a tanári 
testület határoz. 

6. §. Ugyanazon iskola egyik osztályából a következő 
felsőbb  osztályba csak az a tanuló léphet, ki az elvégzett osztály 
rendes tantárgyaiból — nem számítva ide a szépírást és torná-
zást — legalább is elégséges osztályzatot kapott. 

Nyilvános középiskolából a megfelelő  ugyanazon nemű in-
tézetbe átlépni kívánók előbbi intézetök iskolai okmányaival (bi-
zonyítvány és évi értesítő) tartoznak igazolni, hogy a megelőző 
osztályt a rendes tantárgyakból legalább is elégséges sikerrel 
végezték. 
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Más középiskolából jövő növendékek csak akkor vehetők 
fel  a következő osztályokba, ha az általok elhagyott tanintézet 
okmányaival (bizonyítvány és évi értesítő) igazolják, hogy a, 
közvetlen előbbi osztályban kielégítő sikerrel tannlták legalább 
is azokat a tárgyakat, a melyek rendes tantárgyak abban az 
intézetben, a melybe felvétetni  óhajtanak. 

Azok a tanulók, kik nyilvános gymnasiumból vagy polgá-
ri iskolából reáliskolába, ügy szintén azok, kik reál- vagy pol* 
gári iskolából gymnasiumba akarnak átmenni, kötelesek felvé-
teli vizsgálatot tenni. E vizsgálat az elhagyott és újonnan vá-
lasztott iskola tantervei közt mutatkozó lényeges különbözetre 
terjed ki. 

Minden tanulónak a megelőző évi iskolai bizonyítványa az 
iskolai év végéig, illetőleg a tanulónak az intézetből való távo-
zásáig az igazgatóság irattárában marad. 

7. §. A gymnasium V. osztályába belépő tanuló szülője 
illetőleg gyámja köteles kijelenteni, vájjon fia,  illetőleg gyámolt-
ja az 1893. évi XXX. t c z . értelmében a görög nyelvet avagy 
az idézett törvényezikk által megbatározott más tantárgyakat 
fogja-e  tanulni. 

Ha oly tanuló, ki már egy vagy több osztályban „görög 
nyelvet és irodalmat" tanult, akár átlépés esetében, akár ugyan-
azon intézet kebelében, a „görög nyelv és irodalom* helyett ta-
nított tantárgyakban való oktatásra jelentkezik, az illető tantár-
gyakban amaz intézet megelőző osztályaiban elvégzett tananyag-
ból fölvételi  vizsgálatot tartozik tenni. Viszont a „görög nyelv 
és irodalom" illető tananyagából tartozik fölvételi  vizsgálatot 
tenni az a tannló is, a ki azután jelentkezik a „görög nyelv és 
irodalom" tanulására, miután már egy vagy több osztályban az 
1890 évi XXX. t. cz. 2-ik §-ában megnevezett tantárgyakat ta-
nulta. Az ily tantárgyváltoztatások idejére nézve az 1883. évi 
XXX. törvényezikk 13-ik §-ának az átlépésre vonatkozó rendel-
kezései érvényesek. 

8. §. A felvételi  vizsgálatokat az igazgatónak vagy helyet-
tesének elnöklete mellett azon tanintézet  és osztály  tanári  tes-
tülete  tartja,,  melybe a tanuló belépni kiván. E vizsgáló bizottság 
határoz a felvétel  felett  E vizsgálaton kell, hogy az elnökön 
kivül legalább két vizsgáló tanár állandóan jelen legyen. 

9. §. A felvételi  vizsgálatok dija 10 forint.  Minden vizs-
gálati dijat a vizsgálat megkezdése előtt kell megfizetni*  . 
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10. §. Egyik tanintézetből a másikba az átlépés rendesen 
csak a tanév kezdetén történhetik. Évközben más intézetből jövő 
tanuló a tanári testület határozata alapján csak a változtatás 
okainak igazolása mellett vehető fel. 

A felvételt  megtagadó hafározat  ellen a felsőbb  tanható-
sághoz lehet folyamodni. 

11. A középiskolák egy-egy osztályába rendszerint 60 
nyilvános tanulónál több nem vehető fel,  kivéve, ha párhuzamos 
osztályok állanak rendelkezésre. (L. az 1883. évi XXX. t.-cz. 
17. §-át) 

12. §. Minden tanuló a felvételre  személyesen, és rendsze-
rint atyja, anyja vagy gyámja, illetőleg azok valamely külön 
megbizottja kiséretében tartozik az igazgatóságnál jelentkezni. 
Azok a szülők vagy gyámok, kik nem laknak az intézet helyén 
gyermekük vagy gyámfiuk  felvételekor  alkalmas helyettest tar-
toznak bejelenteni, kire a házi felügyelet  és nevelés tekintetében 
kötelességüket és jogukat átruházzák, hogy a gondviselésére 
bízott tanuló felöl  az igazgatóság vagy osztályfőnök  értesítését 
elfogadhassa.  A szülők és gyámok e részben minden változtatást 
személyesen vagy írásban tartoznak bejelenteni az igazgatónál; 
ennek viszont joga és kötelessége ott, hol alapos oknál fogva 
a gondviselést elégtelennek vagy a befolyást  épen károsnak 
tartja, megkövetelni, hogy e tekintetben czélszerü változás tör-
ténjék. 

II. Fegyelmi intézkedések. 

13—18. §. Lásd a II. rész 275 és következő lapjain a 
gymnasiumi tauulókra vonatkozó, az 1884. évi statusgyülés által 
megállapított fegyelmi  szabályokat 

III. Tanulmányi ügyek. 

19. §. Az iskolai évet az igazgató alkalmi iskolai ünne-
pélylyel nyitja meg. 

20. §. A tanítás folyama  az egész tanéven keresztül meg-
szakítás nélkül halad a helyi tanterv, a megállapított tanmenet, 
s az időnként tartott módszeres értekezletek határozatai értelmében. 

A törvényesen meghatározott rendes tantárgyak tanulása 
alól felmentésnek  helye nincsen; kivéve testi fogyatkozás  miatt 
a tornázás, a mértani rajz (technikai része) és a szépírás tanü-
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lása alól. A felmentést  a fennálló  szabályrendelet értelmében 
az igazgató az 1886. évi statusgylllés határozata értelmében az 
erd. r. k. status, mint főtanhatóság  adja meg. 

A tanulók a tanév alatt tanusitott szorgalmuk és előmene-
telük feltüntetésére  évenkint kétszer kapnak É r t e s í t ő t , még 
pedig deczember 23-án és márczius 31 -én. 

Az értesítőt a tanulók kötelesek szüleiknek vagy gyámjuk-
nak aláirás végett bemutatni. A szállásadók  az értesítőt  nem 
Írhatják  ald. 

21. §. A tanulmányi órarendet minden tanári testület ak-
ként állapítja meg, bogy a tanítást a vasárnapi és ünnepi szü-
neten kivül más egész napra terjedő szünet ne szakítsa meg. 

A rendes heti szüneteken kívül szünnapok általában a 
vasárnap s a meghatározott ünnepek. A karácsoni szünidő de-
czember 24-ikétől bezárólag január 2-ig, a húsvéti szünidő vi-
rágvasárnaptól húsvét utáni keddig bezárólag tart. Iskolai szünet 
tartandó még a király születése és nevenapján, továbbá a ko-
ronázás évfordulóján.  Végül az igazgató minden évben három nem 
egymás után következő napot engedélyezhet szünnapul. A 2442 
—888. ig. tan. sz. alatt kiadott rendelettel megállapított rend-
kívüli szünnapok további intézkedésig érvényben maradnak. 

22. §. Az iskolai tanulmányok kellő vezetése az intézeti 
igazgató föladata;  ő osztja be a tanárok meghallgatása után 
minden tanév végén előzetesen a jövő tanévre nézve a tantár-
gyakat az egyes tanárok között, kellő tekintettel az oktatás ér-
dekeire, továbbá az egyes tanárok képesítésére, szükség esetén 
képességeikre és lehetőség szerint kívánságaikra. 

Az igazgatónak feladata  akként intézkedni, hogy különö-
sen az alsóbb osztályokban lehetőleg egy kézben legyenek a 
rokon szakok, de figyelmének  arra is ki kell terjednie, hogy, 
amennyire lehetséges, a tanárok tantárgyaik tanításában a fel-
sőbb osztályokba is jussanak. 

AZ igazgató osttja fel  a tanárok között az intézeti mel-
lékteendőket is, u. m. a jegyzöséget, a tanári és ifjúsági  könyv-
tárnokságot, a szertárak felügyeletét,  az önképző kör vezetését 
stb. mindig tekintettel az intézet érdekeire és a teendők egyen-
letes megosztására. (E § az erd. r. k. status gymnasiumai ta-
nárainak szolgálati és fegyelmi  szabályzatával összhangzóan 
alkalmaztatik.) 

23. §. Az igazgató az egyes osztályok számára közvetetten 
EüYflÁZTŐETÉNELMI  ADATOK IL 26 
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gondozásuk és vezetésök végett külön-külön osztályfőnököt 
fendel;  rendszerint azt a tanárt bizza meg az osztály főnökséggel,  a 
kinek legtöbb órája van az illető osztályban. 

Az osztályfőnöknek  tiszte a gondjaira bizott osztályban a 
regyelemnek, a tanításnak és nevelésnek egységes szellemben 
való kezelését minden módon ápolni és elősegíteni. 

J e g y z e t Az osztályfőnöknek  mennél többet kell érintkeznie as 
osztályában tanító tanárokkal, 8 minthogy osztályában neki van ren-
desen legtöbb órája s igy legjobban ismerheti a tanulókat, figyelmez-
tetni köteles a többi tanárokat is az egyes tanulók hibáira, hogy a ja-
vításra közremUködésöket megnyerje. As osztályfőnök  jelöli ki ac 
egyes tanulók helyét. Ügyel arra, hogy as osztály tisita legyen s a 
benne levő bútorok és tanszerek rendben legyenek. As osztálytönök 
hajtja végre osztályában az igazgató intézkedéseit s a tanári tanácsko-
zások határozatait; közli osztályában és bejegyzi a iegyelmi naplóba 
a nagyobb büntetéseket, átnézi hetenkint a tanulmányi naplót s az 
esetleges hiányok pótlására tanártársait figyelmezteti.  (Mint a 32. §-náh 

24. §. A középiskolai oktatás az 1883. évi XXX. t. cz. 
49. §-ának megfelelő  tankönyvek alapján adandó ; a tananyag 
tolba mondása minden esetre tilos. 

Valamely engedélyezett tankönyv használatba vételére, 
vagy uj tankönyv engedélyezésének kieszközlésére a vallás- és 
közoktatásügyi minister áltfl  kiadott szabályzat irányadó. 

Az igazgatónak különös figyelmet  kell forditnia  arra, hogy 
a segédkönyvek s egyéb taneszközök megszereztetésében vissza-
élések elő ne forduljanak. 

25. §. Minden intézetben tanári felügyelet  alatt álló ifjú-
sági könyvtárt kell berendezni, mely az iskolai oktatással kap-
csolatos és azt kiegészítő olvasmányt nyújtson. 

A tanulók által az ifjúsági  könyvtárra befizetett  dijakbóll 
történik az új könyvek beszerzése és jó karban tartás*. A be* 
szerzést a tanári testületnek különböző szaktudományú tagjaiból 
alkotott bizottság állapítja meg. 

26. §. A két legfelsőbb  osztály tanulói magán szorgalmuk 
és munkásságuk gyarapítására önképző kört is alakíthatnak, de 
mindig valamely szaktanár személyes vezetése s felügyelete  és 
az igazgató szigorú ellenőrzése mellett. 

Kiváló gond fordítandó  főleg  az osztályfőnökök  részéről 
arra, hogy az önképző köri mUködés a tanulók házi munkás-
ságát az iskolai tanulmányoktól ne csak el ne vonja, hanem 
ellenkezőleg azokat támogassa és ferde  irányba ne terelje; azért 
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az önképző kör működésének figyelemmel  kisérése a többi ta-
nároknak is feladatuk,  hasonlóan föladatuk  meggyőződést sze-
rezni arról is, minő könyveket olvasnak a tanulók. 

Az oly tanulót, ki iskolai kötelességeinek meg nem felel, 
az önképző körben való részvételtől egy időre vagy végleg el 
kell tiltani. 

Az önképző kör mukálatainak nyilvánossá tétele tilos. 
Az igazgatónak vassy valamely tanárnak vezetése, felügye-

lete s ellenőrzése mellett alakulhatnak az intézet kebelében 
másnemű pl. ének, zene, vagy egyéb gyakorlatokra szánt, vagy' 
szegény tanulókat segélyező körök is, oly módon és azon fel-
tétel alatt, hogy működésüket egyedül és kizárólag az intézet 
körére szorítják s a nyilvánosságot a felsőbb  tanügyi hatóság 
engedélye nélkül igénybe nem veszik. 

Középiskolai tanuló semminemű az intézeten kivül fennálló 
társulatnak vagy egyesületnek tagja nem lehet. 

27. §. Minden tanárnak kötelessége a reá bizott tantárgyat 
a megállapított tanmenet s a módszeres tanácskozások megálla-
podása szerint pontosan, az oktatás minden segédeszközét fel-
használva, elvégezni. A minden tanórára való beható, tudatos 
előkészület ép oly múlhatatlan követelménye hivatásának, mint 
a kiszabott tanóráknak rendes időben való megtartása és lelki-
ismeretes felhasználása.  Az iskolai jó rend érdekében minden 
akadályoztatása esetén az igazgatót ideje korán értesítenie kell, 
hogy helyettesítéséi öl intézkedhessék. (Mint a 22. §-nál.) 

28. §. Minden tanárnak feladata  a tanítás közben valö 
figyelem  fentartására  tett intézkedések végrehajtásáról gondos-
kodni. Kötelessége minden fontosabb  intézkedését a tanulók 
nyilvántartására, az iskolalátogatásra is szolgáló (a II. melléklet 
szerint összeállított) fegyelmi  naplóba bejegyezni s ekként az 
osztályban tanitó többi tanárnak is tudomására hozni. Egész 
osztályra vonatkozó intézkedéshez, vagy egyes tanulók Ülőhe-
lyének megváltoztatásához az osztályfőnök  hozzájárulása is 
szükséges. (Mint a 22. §-nál) 

29. §. Az egyes tanórák között tiz pereznyi szünet van, 
mely a tanulók üdülésére s a tanterem szellőzésére van szánva. 
Ez idő alatt a csend 8 az illedelmes magaviselet fentartására 
az a tanár ügyel, a kinek a tanórája következik. 

30. §. Minden tanár minden egyes tanítási órája után a 
ttr 
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tanulmányi naplóban tantárgya rovatába bejegyzi az órán át 
elvégzett anyagot ügy, hogy e bejegyzés minden más tanárnak 
kellő felvilágositásül  szolgálhasson. 

A fegyelmi  és tanulmányi naplót az igazgató legalább 
havonkint egyszer átnézi és láttamozza. 

31. §. Az osztályfőnöknek  feladata  a tanulmányi és fe-
gyelmi naplóból s szükség esetén osztályának többszöri meglá-
togatása alapján állandóan tudomást szerezni az oktatás álla-
potáról, különösen figyelve  a tanulók házi munkásságára bízott 
feladatok  s gyakorlatok minőségére és mennyiségére. Az ő 
figyelmének  kell kiterjednie arra, hogy a házi feladatok  és 
gyakorlatok összetorlódása a tanulókat meg ne terhelje, viszont, 
hogy a munka aránytalan megosztása által időközönkint a ta-
nulók teendője igen csekély ne legyen. 

Az osztályfőnök  a tanítás és fegyelmezés  egyenletessége 
érdekében szükséges megjegyzéseit tanártársaival kellő alka-
lommal megbeszéli, a hol pedig különös intézkedés mutatkozik 
szükségesnek, az igazgatóhoz fordul. 

32. §. Az igazgató gyakorolja a közvetetten felügyeletet 
tanulmányi és fegyelmi  tekintetben az egész intézet fölött.  Az ő 
tiszte felügyelni  mindarra, a mi a tanulók erkölcsi és tudomány-
beli haladására befolyással  van. Tartsa tehát szemmel, hogy 
minden tanár pontosan teljesítse kötelességés, hogy az egyes 
szakokban a tanterv s a megállapított tanmenet értelmében tel-
jesíttessék; e czélból szükséges, hogy minden egyes tanárt mi-
nél több ízben, de minden osztályt havonkint legalább egyszer 
meglátogasson. Látogatásai alkalmával kisélje figyelemmel  min-
den egyes tanár tanítása módját és eredményét Az igazgatónak 
tudomást kell szereznie a tanulók feladványairól  s javításaik 
módjáról, ezért minden három hónapban legalább egyszer te-
kintse meg a kijavított dolgozatokat. (Mint a 22. §-nál.) 

A hol az igazgató hiányt vagy mulasztást vesz észre, utó-
lagosan, de semmi esetre sem a tanuló ifjúság  előtt, megteszi 
észrevételeit és a szükséges intézkedéseket. 

IV. Tanári tanácskozások. 
83. §. Az iskolai év megnyíltával és pedig a felvételi, 

javító és pótló vizsgálatok előtt tartja minden tanári testület 
évi alakuló tanácskozását, melyen az igazgató közli a végleg 
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megállapított tantárgyfelosztást,  valamint azt, hogy kik bizatnak 
meg egyéb teendőkkel (tanácskozási jegyző, szertárak őrei stb.) 

34. §. Minden tanári testület az erd. r. k. status mint főtan-
hatóságtól elfogadott,  esetleg a helyi viszonyok tekintetbe vé-
telével módosított és jóváhagyott helyi tanterv értelmében meg-
állapított tanmenet szerint teljesítvén az oktatást, a személyvál-
tozás vagy más körülmény miatt szükséges módosítások meg-
állapítása végett minden tanév kezdetén, továbbá január és ápri-
lis hó első hetében úgynevezett módszeres tanácskozást tarLE 
tanácskozásoknak feladata  megállapítani az iskolai és házi fel* 
adatok számát és idejét, továbbá kijelölni az olvasmányokat és 
könyv nélkül megtanulandó irodalmi darabokat Az igazgató e ta-
nácskozásokban főleg  azt érvényesítse, hogy középiskoláinkban 
a tanítás szakok szerint több tanár kőzött oszolván meg, a 
tanítás szükséges egyöntetűsége és kellő összefüggése  csak akkor 
érhető el, ha minden egyes tanár az összes végzendőkről nem-
csak általában, hanem azok részleteire, sőt a követendő eljárás-
ra nézve is, kellő tájékozást nyert. Ezért kívánatos, hogy a ta-
nulmányi naplót minden tanár óráról-órára pontosan betöltse s 
főleg  a rokon szakok tanárai egymás tanításának menetét éber 
figyelemmel  kisérjék. 

36. §. Az ellenőrző tanácskozások minden tanév október 
utolsó hetében, továbbá február  és május közepén tartandók, és 
pedig osztályonként külön osztálytanári, végül együttes tanár-
testületi tanácskozás. 

Az ellenőrző osztálytanári tanácskozások feladata  minden 
egyes osztály tanulmányi és fegyelmi  állapotának feltüntetése 
Az osztályfőnökök  végig menve osztályuk névsorán, elsorolják 
mind a saját, mind pedig az osztályukban működő tanárok ész-
revételeit minden egyes tanulóról Közös megállapodás utján 
kijelölik az egy-egy osztályban működő tanárok, hogy mely ta-
nulók méltók a megdicsérésre vagy megintésre, esetleg meg-
róvásra. 

Az együttes tanártestületi tanácskozás feladata  az osztály-
főnökök  előterjesztései alapján az egész intézet tanulmányi s 
fegyelmi  állapotát feltüntetni.  E tanácskozás tárgyalja az osz-
tálytanári tanácskozások eredményeit, s határoz az egyes osz-
tályok s egyes tanulók irányában követendő eljárás felett  (PL 
egyes osztály megdicsérése jegyzőkönyvi kivonat felolvasásával; 
a megintett tanulók ssttleínek értesítése.) 
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Mindennemű tanártestületi tanácskozáson az igazgató elnö-
köl és minden ily tanácskozáson az összes tanároknak elejétől 
végig jelen kell lenniök. 

J e g y z e t A jegyzökönyveket a hozott határozatokra való te-
kintettel és nem napló alakjában kell szerkeszteni. Ennélfogva  csak az 
előterjesztett s elfogadott,  vagy el nem fogadott  indítványokat és ha-
tározatokat kell belevenni. 

A tanári testület mindig szótöbbséggel határoz, de a kisebbség, 
söt egyesek is követelhetik irásba foglalt  külön véleményöknek a jegy. 
zőkönyvhex való csatolását. 

A jegyzökönyvet a tanácskozásban részt vett minden tanárnak 
alá kell irnia. 

36. §. A deczemberben és márczinsban kiosztandó Értesí-
tők érdemjegyeinek megállapítására külön tanáskozás tartandó. 
Üikkor ismét bírálat alá kerül minden tanuló fegyelem  és elő-
menetel tekintetében. Uly esetben, ba a tanuló magaviseletére 
vagy szorgalmára, vagy pedig az egyes tanulmányokban való 
haladására nézve a tanári kar állandó hiányt tapasztal, e kö-
rülmények az Értesítőnek Megjegyzések rovatában külön ki-
emelendők, hogy a bajt a szülői ház segítségével orvosolni le-
hessen. 

37. §. Az Értesítőt, mely bélyegmentes, az osztályfőnökök 
osztják ki deczember 23-án és márczius 31-én az utolsó tanítá-
si óra után, s minden tanulónak kötelességévé teszik, bogy 
atyjának vagy gyámjának (1. a 20. §.-t) azonnal átadja, vele 
aláirássa, és a kijelölt időben neki visszahozza. 

38. §. A visszakerült Értesítőket az igazgató irattárában 
őrzi a jövő tanév elejéig. Uly esetekben, midőn a tanuló az is-
kolai év alatt hagyja el az intézetet, az Értesítő szolgál törvé-
nyes bélyeggel, pecséttel s uj kelettel ellátva, elmeneti bizo-
nyítványul. 

V. Iskolai vizsgálatok. 

39. §. Minden tanév végén (junius második felében)  több 
tárgyból alkotott csoportok szerint osztályonként nyilvános vizs-
gálatok tartandók, melyeknek főczélja,  a tanárnak a tanuló 
előmeneteléről évközben szerzett tapasztalatait kiegészíteni, A 
vizsgálatokon, — ahol a tanulóknak egész évi dolgozatai is ki-
tétetnek, főleg  oly tételek és feladatok  tüzendök ki, melyek 
alkalmat szolgáltatnak arra, bogy a tanuló szerzett ismereteiről 
nagyobb ősszefüggésb  en adhasson számot A vizsgálatokon az 
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igazgató vagy megbízottai elnökölnek. A vizsgálaton minden ta-
nuló felel,  de nem okvetlenül minden tantárgyból; azonban az 
elégtelen és kétes előmeneteli! tanulók, (a kiknek \ érdemjegye 
jeles és jó, vagy jó és elégséges, vagy elégséges és elégtelen 
között ingadozik), mindenesetre felbivandók  az illető tautárgy-
ból, mivel a vizsgálati felelet  befolyással  van az érdemjegy vég-
leges megállapítására. 

Az igazgatónak gondja legyen tehát arra, hogy az elég-
telen és kétes előmenetelü tanulók mindenesetre feleljenek  ; azért 
az osztályok látogatása alkalmával lehetőleg iparkodjék meg-
győződést szerezni arról, hogy mely tanulók azok, a kiknek 
szorgalma változó, előmenetelük elégtelen vagy kétes. 

40. §. A nyilvános vizsgálatok előtt minden tanári testü-
let tanácskozást tart, melyen minden tanulónak magaviseleti és 
előmeneteli érdemjegyei ideiglenesen megállapittatnak, de le nem 
záratnak. Itt történik az elégtelen és kétes előmenetelü tanulók 
kijelölése. 

A magaviselet jelzésére a j ó, szabá ly szerű, k e v ó s b b é 
s z a b á l y s z e r ű és r u s s z érdemjegyek szolgálnak, a két 
utolsó érdemjegy alkalmazásánál a bizonyítványba az ok is ki* 
iratik, a miért a tanuló ez érdemjegyeket kapta. 

Az előmenetel érdemjegyei: je les , j e l é g s é g e s , 
e l é g t e l e n . 

41. §. A vizsgálatok után véglegesen megállapittatnak a 
bizonyítványba irandó érdemjegyek s minden tanulóra vonat-
kozólag megállapíttatik az általános Ítélet, mely a következő-
leg fejezendő  ki: f e l sőbb  o s z t á l y b a f e l l é p h e t ,  ja-
v i t ó v i z s g á l a t r a b o c s á t t a t i k , o s z t á l y i s m é t l é s -
re ut a s i t t a ti k. 

Az igazgató kötelessége őrködni a fölött,  hopy egy-
részt valóban csak oly tanulók bocsáttassanak felsőbb  osztály-
ba, kik megfeleltek  az elvégzett osztály követelményeinek, s 
minden egyes kötelező tantárgyból legalább elégséges érdem-
jegyet kaptak, másrészt osztályismétlésre csupán azok utasíttas-
sanak, kik állandó hanyagság következtében maradtak el ugy, 
bogy mulasztásuk pótlása a következő felsőbb  osztályban ön-
szorgalmuktól nem remélhető. 

Oly tanulóknak, kik egy kötelező tantárgyból kaptak 
elégtelen érdemjegyet! és a kiket a tanári testület képeseknek 
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tart arra, bogy a szünidő alatt önszorgalmukból pótolhatják mu-
lasztásukat, megadhatja a jogot, bogy a jövő iskolai év kezde-
tén javitó vizsgálatot tehessenek, de csupán abban az intézet-
ben, a hol tanultak. Ezen javitó vizsgálat díjtalan. 

Azok a tanulók, a kik két kötelező tantárgyból kaptak 
elégtelen érdemjegyet, az igazgatóság utján csak fontos  okok 
alapján folyamodhatnak  javitó vizsgálatra való engedélyért a 
felsőbb  tanügyi hatósághoz. 

42. §. Ha valamely tanuló a vizsgálatokat betegség vagy 
egyébb fontos  ok miatt le nem teheti vagy megszakítani kény. 
telen, a tanári testülethez folyamodhatik  a következő tanév 
kezdetén tartandó pótló vizsgálatra való engedélyért. A beteg, 
ség igazolására hatósági, vagy hatóságilag megerősített orvosi 
bizonyítványt kell mellékelni. A pótló vizsgálat csak teljes 
vizsgálat lehet, melyért semmi dijat sem kell fizetni. 

43. §. A VlII-ik osztályt végzett tanulók az osztályvizsgá 
lat után érettségi vizsgálatot is tesznek, melyről külön szabály-
rendelet, az Érettségi vizsgálati utasitás intézkedik. 

(Az érettségi vizsgálat tárgyában a kényszernek engedve a 
jelenlegi gyakorlat türetik ugyan, azonban az erd. róm. kath. 
status autonom jogaihoz ragaszkodik, s ennek ez ütőn is ki-
fejezést.ad.) 

44. §. Osztályok összevonását, azaz egy év alatt két osz* 
tálynak elvégzését, az 1883. XXX. t. cz. 14. §-a szerint, a nyil 
vános tanulóknak csak kivételesen, a tanári testületi és az erd. 
r- k. status, mint főtanbatóság  indokolt ajánlatára engedheti meg 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter abban az esetben, ha az 
illetőnek a legutóbb végzett osztályról szóló bizonyítványában 
osztályzata jeles, életkora a rendesnél előhaladottabb s ugy tes-
ti, mint értelmi fejlettsége  lehetővé teszi egy év alatt két osz-
tály elvégzését, s az illető az előző tanévet ugyanazon intézet-
ben végezte. 

Az engedélyt nyert tanuló mindkét, vagy legalább egyik 
osztályból magánvizsgálatot tesz. 

45. §. Magántanulók, kik magán uton vagy magán inté-
zetben tanultak, és előmenetelükről nyilvános középiskolától 
kívánnak bizonyítványt nyerni, az 1883. évi XXX. t.-cz. 15-ik 
§-a szerint az illető iskola igazgatójánál való előleges bejelen-
tés és annak kimutatása mellett, hogy a közvetlenül lefolyt  tan-
évet mely magánintézetben, illetőleg hol és mily rendszerű ta-
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nulmányozással töltötték, tehetnek vizsgálatot az e czélra meg-
állapított időben. 

tjgy év alatt több osztályból csak a tanári karnak és az 
erd. r. k. statusnak mint főtanbatóságnak  ajánlatára, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter engedélyével tehetnek vizsgálatot 
abban az esetben, ha kimutatják, hogy az elvégzett osztályok 
tantárgyainak megtanulására elegendő időt fordítottak,  s hogy 
életkoruknál és fejlettségüknél  fogva  eléggé elsajátíthatták azo-
kat az ismereteket, melyeket az illető osztályokban tanítani 
kellett. Ez esetben is minden osztályból külön vizsgálat teendő 
le, és legfőlebb  két osztályból vizsgálhatók egyszerre, de akké-
pen, hogy az illetőnek mindkét osztály tananyagából kellő ta-
nultsága kitűnjék. 

A magánvizsgálatokról szóló jegyzőkönyvek a készített 
írásbeli dolgozatokkal és a vizsgálattevőnek minden, erre vo-
natkozó igazolványaival felterjesztendők  az erd. r. kath. Status 
hoz, mint főtanbatósághoz. 

46. §. A magántanulók vizsgálatai csak a kijelölt időben 
tartandók meg. A vizsgáló bizottságnak tagjai az igazgató és 
azon osztálynak tanárai, a melyből a tanuló magánvizsgálatot 
tesz. A vizsgálat írásbeli s részletes szóbeli vizsgálat, mely ak-
ként tartandó, hogy a tanulónak az egyes osztályok összes tan-
anyagában való jártassága kellően kitűnjék. 

J e g yz e t Ha az igazgató szűkségesnek látja, a magántanaló-
nak személyazonosságát okmánynyal kell igazolnia. 

A magánvizsgálatnak a toroázásra ne c kell okvetlenül kitérjodnie 
47. §. Az egy osztályra terjedő magánvizsgálat dija a 

felvételi  és tandíjon kivül 40 frt,  az osztály- összevonással tar-
tott magán vizsgálat dija 60 frt. 

Minden dijat a vizsgálat előtt kell lefizetni. 
48. §. A 15 krajczáros bélyeggel ellátott iskolai bizonyít-

ványt az osztályfőnök  állítja ki és irja alá; aláiija az igazgató 
is, és ellátja az intézet pecsétjével. 

Az eredeti osztály bizonyítvány elvesztése esetében máso-
latot kellő igazolás után, ha visszaélés gyanúja nem forog 
fenn,  az igazgató állíthat ki. A másodlat kiállításáért a bélye-
gen kívül 1 frt  fizetendő. 

49. § Azon hitoktatókra nézve, a kik nem rendes tanárai 
az intézetnek, az igazgató intézkedik, hogy a vallásukbeli tanu-
lók névjegyzéke osztályonként az iskolai év kezdetén kezükhöz 
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jusson, s hogy ők viszont miod az időszaki értesítő, mind a 
bizonyítvány megállapítása idejéig pontosan beszolgáltassák jelen-
tésőket a tanulók előmeneteléről s a hatáskörükbe vágó egyéb 
adatokról. 

VI. A tanév bezárása. 

50. §. A tanév bezárása előtt minden tanári testület zár-
tanácskozásra gyűl össze. E tanácskozás feladata  a tanév bezá-
rása és a következő tanévre vonatkozó intézkedéseknek, az 
előleges tárgyfelosztásnak  megállapítása. Ekkor előadhatja min-
den tanár szóval vagy írásban kívánságát, javaslatait, indítvá-
nyait az osztályfőnökök  átadják az igazgatói zárjelentéshez szük-
séges adatokat. 

51. §. Az iskolai év végén, junius 29-én vagy 30-án, az 
intézet zárünnepet rendez, a melyen kiosztatnak a bizonyítvá-
nyok, az évi értesítő s esetleg a szorgalmi dijak és jutalmak. 

52. §. Az évi értesítő valamely nevelésügyi vagy oktatás-
ügyi kérdésről szóló vagy valamely helyi érdekű tudományos 
értekezésen kivül a következő rovatokat tartalmazza: 

a) az intézetnek lefolyt  évi történetét, különös tekintettel 
a tanári karnak a nyilvánosságot érdeklő személyes viszonyaira, 
irodalmi és közművelődési tevékenységeire, s a felsőbb  tanügyi 
hatóságnak rendeleteire; 

b) a tanári testület névjegyzékét munkakörük megjelö-
lésével ; 

c) a bevégzett tananyagot osztályonként a tanár, tankönyv 
és heti óraszám pontos kitételével; 

d) a tanulók névjegyzékét osztályonkét (classificatio,  érdem-
sorozat) ; 

e) a tanulókra vonatkozó főbb  statisztikai adatok kimu-
tatását (különösen az évi nagy statisztikai kimutatás I. a),  b\ 
cjy  </),  e\  f)y  II. a),  és III. rovatai szerint), ezenfelül  a tanulók 
illetőségének számbeli kimutatást megyék szerint; 

f)  a szertárak gyarapodását; 
g) a jövő tanévre vonatkozó értesítéseket. 
53. §. Minden középiskola igazgatója a vezetésére bizott 

intézet évi állapotáról kimerítő jelentést készít, mely kiterjed 
a lefolyt  tanév minden fontosabb  mozzanatára. 

Az igazgató évi zárjelentése a következő pontok szerint 
szerkeszthető: 
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I.  Az intézet  állapota. 
1. A t a n á r i s z e m é l y z e t , A rendes, helyettes,óraadó, 

okleveles vagy nem okieves tanárok száma, a hittanárok és a 
rendkívüli tanárok száma. Változások az előbbi tanévhez képest. 
Szabadságolás, betegeskedés; mindezen esetekben a helyettesí-
tés módja. 

2. A t a n u l ó k . A fontosabbstatisztikai  adatok,hivatkozva 
az évi értesítő táblázataira, főleg  a növekedés vagy apadás 
okainak feltüntetése. 

3. Az i n t é z e t i s z o l g á k . Számuk és működésűk. 
4. Az épü le t . Építkezés, bútorzat,rendbentartás,netaláni 

szükséglet. 
5. A t a n s z e r e k . Gyarapodásuk szám és érték szerint 

vétel és ajándék utján. 
E pont, sommásan megemlíti a) a tanári, b) az ifjúsági 

könyvtár, c) a természetrajzi, d) a földrajzi,  e) physikai, f)  a 
chemiai szertárak, g) a rajzolási, b) a tornászáéi eszközök és 
szerek, i) az éremgyüjtemény, k) a történeti és művészeti gyűj-
temények gyarapodását. Egyúttal kiemelcndők a tanári testü-
letnek a szertárakra vonatkozó kívánságai. 

6. A k ö l t s é g e k . 
a) Honnan fedezi  etnek (ki tartja fenn  az intézetet) ? Mek-

kora a költségek összege? 
b) Mekkora az igazgató, egy rendes, egy helyettes tanár, 

fizetése.  (Mekkora az óraadó tanár dija? Mekkora a tandíj és 
a felvételi  dij s mekkorák más dijak (fejenkint)  ? 

7. Segé 1 y ezé si Ugy: a) intézeti alapítványok; b) 
ösztöndijak; c) segélyező egyesületek. 

II. Az intézet  működése. 
1. F e g y e l e m . Az igazgató zárjelentése nem elégedhetik 

meg a fegyelmi  állapotnak általános jellemzésével, nevezetesen 
nem a magaviselet jelzésére szolgáló érdemjegyek összegezésé-
vel, banem ki kell terjeszkednie az erkölcsi nevelést előmozdító 
vagy akadályozó körülményeknek megfontolására  is. Különösen 
figyelembe  veendő e tekintetben, hogy a szülői ház közremü-
ködött-e az erkölcsi nevelésben, a tanulók teljesítették-e ponto-
san iskolai teendőiket, s azonfelül  vallási kötelmeiket is? Az 
intézetnek a jó nevelés érdekében tett intézkedései, a tanárok-
nak ez irányban tanúsított tevékenysége részletezendők; a sú-
lyosabb vétségek és büntetésük módja egyenkint fttlajnlitendők. 
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2. O k t a t á s . Szóba kerülnek a kővetkező pontok: 
a) a bevégzett tananyag, hivatkozással az állandó tanme-

netre és az évi értesítő adataira, de csupán általánosságban; 
b) a tankönyvek; mennyiben segitik elő a tanítást; a 

feltűnőbb  hiányok kiemelése: 
c) a tanítás eredménye általában; áttekintés osztályok és 

tantárgyak szerint számokban és százalék szerint; az egyes tan-
tárgyakban mutatkozó hiányoknak okai; 

d) a tanárok intézeti működésének eredménye, a tanács-
kozások eredményei, a tanárok tudományos tevékenysége, el-
foglaltságuk  más intézetekben vagy a közéletben; az igazgató 
intézkedései a tanítás eredményének biztosítására; 

e) az érettségi vizsgálatok eredménye; 
f)  a rendkívüli tantárgyak, tanításuk módja és eredménye 

külön-külön elsorolva, a rendkívüli t árgyak tanítóinak képessége. 
g) az ifjúsági  könyvtár és egyesületek munkássága, különös 

tekintettel az oktatás eredményében látszó hatásukra. 
III.  Általános  ügyek.  Érintkezés a felsőbb  tanügyi ható-

ságokkal, főigazgatói  látogatások, érintkezés a közönséggel (is-
kolai ünnepélyek, népszerű felolvasások,  vizsgálatok); az intézet 
művelődési befolyása  a környékre. 

J e g y r e t A záije'entéshez mellékelendő az évvégí Értesítő egy 
példánya. 

A zárta tiáoskozás jegyzőkönyvében és az igazgató zárjelentésében 
előforduló  kívánságok, amennyiben indítványok természetével birnak és 
mielőbbi érvényesítésre számítanak, tárgyankint külön jelentésekben 
terjesztendők a felsőbb  tanhatóság elé. 

VII. Az igazgató tiszte. 
54. §. Az igazgató az intézet tudományos és fegyelmi 

ügyeinek vezetője és ellenőrzője, s arról első sorban felelős 
(1. a 32. §. t). Végrehajtója a középiskolai törvényeknek, a sza-
bályzatoknak és rendeleteknek; gondoskodik arról, hogy a felsőbb 
tanügyi hatóság rendeletei a rendes tanári tanácskozásokban a 
tanárok tudomására jussanak s e végből szűkség esetén rendkí-
vüli tanácskozást is köteles egybehívni. 

Az igazgató felelős  az iroda, valamint az intézet állapotát, 
az oktatás haladását nyilvántartó könyvek rendes vezetéseért. 
Köteles arról gondoskodni, hogy a tanári tanácskozásokban a 
WUet egyik tagja, a jegyző, pontos jegyzőkönyvet szerkeszszen, 
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hogy a jegyzökönyvek hiteles másolatai, valamint a hozzátartozó 
mellékletek, jelentések, statisztikai kimutatások a felsőbb  tanügyi 
hatósághoz ideje korán fólterjesztessenek.  Egyáltalában tiszte 
külön megbizás és felszólítás  nélkül is, egyedül az intézet javát 
és érdekét tartva szem előtt, a körébe eső minden fontosabb 
esetről a felsőbb  tanügyi hatóságot azonnal értesiteni, illetőleg 
az iránt indítványt tenni. 

Az intézet tanárainak testületi vagy magán beadványai is 
az igazgató útján s véleménye hozzácsatolásával terjesztendők fel. 

Jegyzet . Ha az igazgató a tanári tanácskozásokban a többség 
véleményével egyet nem ért. az általa sürgősen szükségesnek talált in-
tézkedést azonnal életbe léptetheti vagy a fennállót  felfüggesztheti,  de 
köteles erről haladék nélkül a felsőbb  tanügyi hatóságnak jelentést tenni, 
mely aztán véglegesen dönt az ügyben. 

Két rendes tanár kívánságára is egybehívandó a rendkiv üli tanács-
kozás, de az illetők kötelesek a tanácskozás czélját és tárgyát az igaz-
gatónak előre megjelölni. 

Melléklet 
az iSgrki  statusgyülés  jegyzőkönyvének  36. pontjához kivon-

va az igazgató  tanács ugyanazon évi jelentéséből: 
G y m n a s i u m a i n k é s a n e m k a t h o i i k u s hi t t-

ok t a t á s . 
A kir. tankerületi főigazgató  urak közül a kolozsvári 700— 

1890. sz. a., a nagyszebeni pedig 1187—1890. sz. a. átirt,hogy 
ha róm. kath. gymnásiumaink valamelyikében előfordulna,  hogy 
az egyes felekezetek  hitóktatói a tanítást nem a középiskola 
épületében végzik, ezen helytelen gyakorlat megszüntetése iránt 
intézkedjünk és —mint a kolozsvári főigazgató  ur 65—1891. sz. 
a. kelt átiratában kivánja, gymnasiumaink igazgatóit utasítsuk, 
hogy hivják fel  a hitoktatókat, hogy a tanítást mindig és ok-
vetlenül nyilvánosan a középiskola épületében tartsák. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur ő nagymél-
tósága pedig 51730/1890. sz. alatt a kir. tankerületi főigazga* 
tóknak a következő rendeletet adta ki: 

Miután értesülésem szerint kétség iqerfilt  fel  arra nézve, 
vájjon a hitoktatásnak a középiskola épületében való tanítása 
érdekében 1890. évi deczember hó 11-én 51730. sz. a. ki-
adott rendeletemben a rendelkezésem és vezetésem alatt állók-
nak mondott középiskolák alatt, mely középiskolák értendők; 
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mihez tartás végett tudatom a főigazgatósággal,  hogy e kitétel 
alatt minden oly középiskola értendő, a mely nem áll autonó-
miával biró felekezetnek  (ág. ev., ev. rcf.,  unitárius és gör. ke-
leti) főhatósága  alatt, úgyszintén az erdélyi kath status középis 
kólái is. 

Budapest, 1891. február  hó 17-én. 
A másolat hiteléül 

Grabotsay Adolf\  s. k., 
aligazgató. 

Ezen rendeletét a miniszter ur PUspök ur ő nagyméltósá-
gához ugyanazon szám alatt kelt következő iratával küldötte 
meg: 

Szives tudomásvétel végett van szerencsém a főhatóságot 
tisztelettel értesíteni, hogy miután arról értesültem, miszerint 
ugy a rendelkezésem, mint a vezetésem alatt álló középisko-
lák némelyikében egyes felekezetek  hitoktatói a tanítást nem 
a középiskola épületében, hanem sokszor magánlakáson, vagy 
más oly helyen végzik, mely a tanítást magántermés/etüvé teszi, 
e helytelen gyakorlat megszüntetése czéljából valamennyi tan-
kerületi főigazgatóhoz  ./'alatt ide csatolt rendeletet intéztem. 

Budapest, 1891. február  17-én. 
Gróf  Csdky,  s. k. 

PUspök nr ö nagyméltósága ezen két miniszteri iratot 
azzal tette hozzánk át, hogy a miniszteri nyilatkozatnak azon 
kifejezése  ellen, mely az erdélyi róm. kath. status gymnasiu-
mait is a miniszter rendelkezése és vezetése alatt álló közép-
iskolák elnevezés alatt kivánja értetni, a tiltakozást illetőleg 
nézetünket nyilvánítsuk, egyúttal azt is kijelentvén pUspök ur 
ő nagyméltósága, hogy kizárólagos tulajdonunkat képező katb. 
gymnasiumainkban nem katholikus vallás tanítására hely kath. 
elvi szempontból nem adható. 

Igazgatótanácsunk az egész ügyet a f.  évi márczius 13-iki 
rendes ülésében tárgyalta, a honnan 448 sz. alatt felkértük 
pUspök ur ő nagy méltóságát, hogy a miniszter urnák a katb. 
status autonom álláspontját megtámadó kijelentésével szemben 
méltóztassék óvását felterjeszteni,  annak kinyilvánításával, hogy 
a kath. status által fenntartott  iskolákban a közvetlen rendelke 
zés és vezetés joga a kath. statust illeti meg s hogy kizáró-
lagos tulajdonunkat képező kath. gymnásiumainkban nem 
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katholikus vallás tanitására hely kath. elvi szempontból nem 
adható. 

Püspök ur ő nagyméltósága óvását a miniszter úrhoz 1287 
—1891. sz. a. a következő felterjesztésében  tette meg. 

Nagyméltóságú Gróf,  vallás és közoktatási m. kir. Minisz-
ter ür ! 

Méltóztatott Excellentiád f.  évi február  hó 17-én 51730 
ex 1890. szám alatt a tankerületi kir. főigazgatókhoz  intézett 
s másolatban velem is közölt magas rendeletében az erd. róm. 
kath. status középiskoláit a Nagyméltóságod rendelkezése és 
vezetése alatt álló intézetek közé sorozni, illetve kijelenteni, 
hogy az Excellentiád rendelkezése és vezetése alatt álló közép-
iskolák elnevezés alatt az erdélyi katholikus status középisko 
Iái is értendők. 

Minthogy Excellentiádnak az erdélyi róm. kath. középis-
kolákra vonatko/,ó ezen magas kijelentése — . . . — a kath. statusra 
nézve sérelmes, mert a kath. status által fentartott  iskolákban 
évszázados gyakorlat s az 1883. évi XXX. t. cz. 41. §-a nyilt 
szavai szerint is a rendelkezés és vezetés joga a kath. statust 
illeti meg; ezért. Excellentiád emiitett sérelmes kijelentése ellen 
az egyházmegyei igazgató-tanácscsal egyetértőleg a status nevé-
ben ezennel óvást emelek, tiszteletteljesen kinyilvánítván azt is, 
hogy a kath. status kizárólagos tujajdonát képező kath. 
gymnasiumokban ncmkatholikus vallás tanitására bely kath. 
elvi szempotból nem adható. 

Többiben megkülönböztetett mély tisztelettel vagyok 
Nagyméltóságodnak 

Károly-Febérvártt, 1891. ápril hó 9-én. 
alázatos szolgája 

Lönhart Ferencz,  s. k. 
erdélyi püspök, 

lárre a Miniszter ur 17199. sz. alatt a következő választ 
irta. 

Nagyméltóságú Püspök Uri 
Nagyméltóságod t. évi április 9*én 1287. sz. a. tett becses 

előterjesztésében óvást méltóztatott emelni az ellen, bogy a kü-
lönböző felekezetbeli  hittanitásnak a középiskolai épületben való 
eszközlése érdekében f.  évi február  17-én 51730/90. sz. alatt 
kiadott intézvényemet az erd. kath. Status befolyása  mellett 
vezetett középiskolákra is kiterjesztettem és egyszersmind ki* 
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nyilvánítani méltóztatott, hogy e rendeletem teljesítésének kath 
elvi szempontból hely nem adható. 

A tett óvásra vonatkozólag megjegyzem, hogy az erdélyi 
kath. középiskolákat illetőleg azon jogállást, a melyet a közel-
múltban több izben kifejezésre  juttattam, fenntartom  és meg. 
vagyok győződve, hogy a fenforgó  vitás jogviszony rendezése 
tárgyában a közel jövőben megtartandó tárgyalások során el-
foglalt  állásom jogossága nyilvánvalóan meglesz állapitható. 

Hasonlóképen nem ismerhetem el helyesnek Nagyraéltó-
ságodnak azon állítását sem, hogy jelölt intézményemben kife-
jezett kivánságom kath. elvi szempontba ütközik, mert nem 
egy kath. jellegű, sőt nem egy kath. egyházi testület által fen-
tartott középiskola is van az országban, a hol régtől fogva 
valamennyi bitfelekezet  az intézet épületében végzi a bit taní-
tást 

Fogadja nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

Budapesten, 1891. évi ápril, hó 27-én. 
Gróf  Csdky,  s. k. 

A püspök ur ő Nagyméltósága ezen két iratot is máso-
latban velünk közölvén, mivel ezen miniszteri válaszirat is sé-
relmes kifejezéseket  tartalmaz, az május 13 iki rendes ülésünk-
ből az előbbi iratokkal együtt áttettük a státnsgyülés által ki-
küldött sérelmi bizottsághoz 

Legújabban a miniszter ur a különböző felekezetbeli  hit-
oktatásnak a középiskola épületében való tanítása érdekében 
21108 és 21458. sz. alatt a kolozsvári és nagyszebeni kir. tan-
kerületi főigazgatókhoz  intézett rendeleteinek másait hozzánk is 
inegküldötte, hogy azoknak érvényre emelését és érvényben tar-
tását saját hatáskörünkben előmozdítsuk. Ezen rendeletei szerint 
0 Nagyméltósága kívánatosnak tartja, miszerint a kolozsvári róm. 
kath. főgymnasium  összes nem kath. vallású tanulóinak hitokta-
tása a jövő tanévvel kezdődőleg e főgymnasium  épületében 
eszközöltessék. Ha azonban ez csak némi nehézség leküzdése 
árán volna megvalósítható, tekintettel a fenforgó  sajátlagos helyi 
viszonyokra, egyelőre nem tesz észrevételt az ellen sem, hogy 
a hitoktatás az ottani állami tanitóképezdében végeztessék. A 
marosvásárhelyi, gyulafehérvári  és szamosujvári gymnásiumok 
különböző felekezetbeli  összes hitoktatói e minőségökben csakis 
nyilvános iskolai épületben taníthatnak. A székelyudvarhelyi róm. 



kath. főgymnasiumi,  g. k., ág. evang., ev. ref.  és izraelita vallása 
tanalók hitoktatása ugy kombinálandó, hogy az az állami reál-
iskola épületében történhessék meg. A csiksomlyói róm. kath. 
főgymnasium  ev. ref.  vallású tanulóinak hitoktatása magán jel-
legű helyiségben nem folyhat. 

Mivel a minister ur ő Nagyméltósága ezen legújabb ren-
deletei szerint nem látszik mereven kivánni, hogy kath. iskolá. 
inkban a nemkatholikus hittanitásra hely adassék: az eddig 
ezen ügyben történtek talán csak egyszerűen tudomásul lenné-
nek veendők. Különben méltóztassék utasítani, hogy mitévők 
legyünk azon esetben, ha a miniszter ur ő Nagyméltósága kiadott 
rendeletét sürgetni fogná. 

A tanári tanácskozásokról felvett  jegyzőkönyvek aláírási 
ügye. 

Az erdélyi róm. kath. státus gymnasiumai tanárainak szol-
gálati és fegyelmi  szabályzata 15-ik §-ában ezt mondja: „Minden 
jegyzőkönyv két példányban állittatik ki, az egyik, mely az 
összes jelenlevő tanárok aláírásával van ellátva, az intézet irat-
tárában marad, a másik az igazgató és jegyző aláírásával okvet-
lenül 8 nap alatt a főtanhatósághez  terjesztetik fel.tf  A m. kir. 
vallás és közoktatásügyi miniszter ur 1890-ik évi 23.583 sz. a 
kelt rendeletével kiadott középiskolai Rendtartás 35. §. pedig azt 
mondja, hogy a jegyzőkönyvet a tanácskozásban részt vett minden 
tanárnak alá kell irnia; az 54, §. meg azt rendeli, hogy a jegyző, 
könyvek hiteles másolatai terjesztendők a felsőbb  tanügyi ható-
sághoz. Mivel a szolgálati szabályzatot a statusgyülés határozta 
meg, 8 mivel a Rendtartást is a mult évi statusgyülés az 1766 
—1890. ig tan. szám alatt kiadott módosításokkal fogadta  el, a 
módosítások pedig a Rendtartás 54. §-ra azt mondják, hogy az 
az 1886-ik évi statusgyüléstől hozott „Az erdélyi róm. kath. 
status gymnasiumai tanárainak szolgálati és fegyelmi  szabály-
zata" határozmányaival összhangzóan alkalmaztatik: az igazgató-
tanács mindig a szabályzat 15. §. által megszabott aláírásokkal 
kívánta fel  a jegyzőkönyveket és tette használat végett át a 
kir. tankerületi főigazgatókhoz  is. Azonban a kolozsvári kir. 
tankerületti főigazgató  ur ismételten azt kívánta, hogy a jegyző-
könyveket a Rendtartás 35. §-a értelmében a tanácskozásban 

SOYHAZTÖET£N£LMI ADATOK IL 87 
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részt vett valamennyi tanár írja alá és hozzá az ö irattára szá-
mára egy hiteles másolatban kiállított 3-ik példány tétessék át. 

Az igazgató-tanács, mivel eljárása statusgyülési határozaton 
alapszik, nem teljesíthette a főigazgató  ur kívánságát. De mivel 
a főigazgató  ur kivánsága a Rendtartás emiitett §§-ai szempont-
jából jogos, bogy ezen önmagában semmiségnek mondható ala-
kiság ne legyen alkalom az egymással való torzsalkodásra; a 
szolgálati szabályzet 15. §-ának a következő módositását hozzuk 
javaslatba: „Minden jegyzőkönyv az összes jelenlevő tanárok 
aláirásával ellátva két példányban (egy eredeti és egy másolati 
példány) állíttatik ki; az eredeti az intézet levéltárában marad, 
a má80láti példány pedig az igazgató és jegyző aláirásával 
hitelesítve okvetlenül 8 nap. alatt a főtanhatósághoz  terjesztetik 
fel."  Méltóztassék ezen módosítási javaslatunkhoz hozzájárulni 
és azt határozattá emelni. A főigazgató  ur abbeli kívánságát, 
hogy a jegyzőkönyvek mindig egy 3-ik példányban tétessenek 
át hozzá, nem véljük teljesíthetőnek, mert ez igen nagy terhet 
róna a tanári karokra épen akkor, a mikor az irodai teendőket 
miniszter nr is, a hol lehet, mindenütt apasztani igyekszik. Kü-
lönben is mi a jegyzökönyveket soha sem azért küldjük a fő-
igazgató urakhoz, hogy azokat irattárukba tegyék, vagy felsőbb 
helyre juttassák, hanem csakis betekintés végett visszavárólag 
mindig azzal a kéréssel tesszük át, hogy azokat vett használat 
után mindig szíveskedjenek visszaküldeni. Máskülönben méltóz-
assék erre nézve is utasítani. 

Az államsegély és gymnasiumaink rendezése. 

A mult 1890. évi statusgyülés jegyzőkönyvének 20-dik 
pontja alatt utasíttatott az igazgató tanács, bogy az államsegély-
nek az 1890 ik évi igazgató-tanácsi jelentésében jelzett módon 
és feltételek  alatt való kinyerésére a további lépéseket tegye 
meg. Igazgató-tanácsunk e megbízás folytán  nyomban az alább 
szószerint közlött kérelmet intézte a vallás és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz. 

Nagyméltóságú gróf  Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Miniszter urnák 

B u d a p e s t . 
A brassói róm. kath. főgymnásium  részére kért s Nagy-
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méltóságod boldog emlékezetű elődje Trefort  Ágostontól 20959 
— 1887 sz. a. kilátásba is helyezett államsegély ügyében a tár-
gyalások azon ponton akadtak meg, hogy az ország péBzügyi 
helyzete az államsegélynek a költségvetésbe való felvételét  meg 
nem engedte s a segélyezés feltételeire  nézve a néhai minister 
ur az igazgatótanácstól eléterjesztett javaslatot elfogadni  nem 
méltóztatott. 

Ha Nagyméltóságod a magyar nemzeti kultur-intézetek 
során végig pillantani méltóztatik, bizonyára el kellend ismer-
nie, hogy mostohább viszonyok mellett egyik sem oldotta meg 
feladatát  sikeresebben és az állam pénzbeli segítségének igénybe 
vétele nélkül, mint az erdélyi róm. kath. status, a mely által 
íentartott iskolákra az állam pénztára évszázak óta egy kraj-
czárnyi áldozatot sem hozott. 

A középiskolai törvény életbelépésével a felekezeti  jellegű 
iskolákban biztositott csekély befolyást  az egyes felekezetek 
részére bőven osztogatott segélyekkel enyhítette a magas kor-
mány, ugy mindazonáltal, hogy míg protestáns atyánkfiai  az 
erdélyi róm. katb. status ősi autonómiájánál jóval szélesebb 
körű önkormányzatot sértetlenül élveznek s mégis állami se-
gélylyel nemcsak iskoláik állandó szükségletei lettek busásan 
kipótolva, hanem egyszersmindenkorra adott segélyösszegekkel 
az egyes tanintézetek pompás épületekkel el is láttattak, addig 
az erd. róm. katb. status valahányszor valóban égető szükség-
letei részben való fedezését  kérte, mindannyiszor kegyes ígére-
tekkel lett egy jobb jövővel biztatva s igy pusztán saját maga 
erejére hagyatván, a magas kormány tényleg elismerte ezeii 

'kultur intézmény teljes önállóságát, ha a terhek hordozásáról 
volt szó, de legnagyobb következetességgel nyirfa  körül jobban 
és jobban ősi joga százados fájának  lombjait akkor, mikor a 
saját erejéből fentartott  iskolák pedagógiai és didactikai veze-
tése került szóba. 

Ily körülmények daczára sem veszti el az erd. róm. kath. 
status bizalmát a magas kormány közoktatási politikai műkö-
dése iránt, mert azon tudat éltet, hogy a magyar hazafias  köz-
nevelési czélok megoldása valamennyi magyar kultur institutió 
közös és vállvetett munkásságát igénylik s mert ugy vagyunk 
meggyőződve, hogy a mi ellentétek tényleg még fennállanak,  azokat 
az érdekeltek egyforma  meleg ügyszeretete és jóindulata a leg-
üdvösebb módon kiegyenlíteni fogja. 
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Az erdélyi róm. kath. statusnak saját erejével fentartott 
iskoláit a fedezet  elégtelen volta miatt már közvetlenül a sza-
badságharcz lezajlása után apasztania kellett. Igy szllntek meg 
az oly knltur missiót betöltő zalatbnai, továbbá a gyergyószent-
miklósi gymnásinmok; a többiek fedezetét  is a legnagyobb tar-
karékosság s az alkalmazott tanárok önfeláldozó  lemondása volt 
képes csak biztosítani. 

Egészen a 70-es évek közepéig ugyanis a tanárok évi fi-
zetése 500—600 frt,  lakpénze 100 frt.  volt. Az alkotmányos 
élet beálltával a közoktatás terén beállott lendület a szemlél-
tető eszközök, gyűjtemények rendszeresítésével a költségeknek 
aj és azóta folyton  szaporodó forrását  nyitotta meg, de e mel-
lett a haladó kultnra az életmódot is megdrágítván, a tanárok 
fizetését  a többi szellemi munkások fizetésével  szemben arány-
talanul kicsinynek tüntette fel. 

E szükségletek elől az erd. róm. katb. status sem zárkóz 
hatott el s habár intézeteink nem is rendelkeznek pompás pa-
lotákkal és pazar gyűjteményekkel, a milyenekkel az ujabban 
alapitott állami intézetek némelyike el van látva; a folytonos 
haladás lépcsőjén mi sem mentünk hátrafelé,  hanem a lehető-
ség szerint előre törekedtünk. Ez időre esik a gyüjteménytárak 
és könyvtárak beállítása, az iskoláknak nj padokkal ellátása, a 
tanári fizetésnek  800 frtra,  a lakpénznek 150 frtra  való feleme-
lése és 100—100 frt  tizedéves pótlék rendszeresítése s végre a 
tanári nyugdíj alap megalkotása. 

A kiadások e szaporodását az alábbi adatok teszik nyil-
vánvalóvá : 

Az erdélyi róm. katb. tanulmányi ! alapnak (mely érték-j 
papír vagyonból, a kolozsmonostori uradalomból és a radnóth 
uradalom 7i~&d részéből áll) évi kiadása volt a rendelkezésre 
álló zárszámadási adatok szerint: 1869-ben 44754 frt  351/, 
kr, 1872-ben 60568 frt  711/, kr. 1876-ban 56763 frt  84V, kr, 
1877-ben 58479 frt  54 kr, 1878-ban 60214 frt  92V, kr, 1879-
ben 61198 írt 55 kr, 1880-ban 62512 frt  841/, kr, 1881 ben 
74667 frt  841/, kr, 1882 ben 63866 frt  087fkr,1883  ban 69343 
frt  704/, kr, 1884-ben 68139 írt 31 Vt kr, 1885-ben 71873 frt 
35 kr, 1886-ban 83055 frt  85 kr, 1887-ben 81044 frt  01 kr, 
1888 ban 80707 frt  53l/t kr,1889 ben 84877 frt  70 kr és 1890-
ben hozzávetőleges számítás szerint az 120000 frtot  meghaladta. 
De ezen az 1890. év rendkívüli kiadásaitól eltekintve is 1869-



421* 

tői 1889-ig eltelt 20 év alatt az évi kiadások átlága kerek 
számban 44000 frtról  84000 frtra  hágott s igy 40000 frttal 
emelkedett. 

E tetemesen szaporodó szükségletek tedezését csak azala 
pitványi vagyon körültekintő, gondos kezelésével lehetett elér* 
ni s az abszolút korszakban ránk nehezedő állami kezelés idei-
jében elért jövedelmet majdnem megkétszerezni, mert hisz ez 
idő alatt e vagyon sem ujabb alapítványokkal nem gazdago-
dott, sem valamelyes dotatióban nem részesült; s ime mégis 
az 1869-ben 1.181.263 trt 46 krt tevő tőke 1889 ben 1.397.707 
frt  26 krra, tehát 200000 frtnál  többel szaporodott. 

Épen e lelkiismeretes és nem sikertelen munkásság tuda-
tában, mely egymagában biztosítja az autonomia létjogosultsá-
gát, vettük érzékenyen Nagyméltóságodnak nem egy rideg sür-
getését épületeink és felszereléseink  némely hiányai eloszlatása 
iránt, melyekkel a többek között a gyulafehérvári,  székelyud-
varhelyi, brassói és kantai gymnásiumoknak uj épületekkel va-
ló ellátását oly erélyesen méltóztatott szorgalmazni, mintha a 
saját magas aláirásával jóváhagyott évi költségvetésekből és 
záró számodásokból nem is lenne tudomása arról, bogy az er-
délyi róm. kath. tanulmányi alap e több százezer forintra  rugó 
kiadást meg nem birja, mert ha ezen összeg tőkéiből kiszakít-
tatik, az évi kamat jövedelem fog  10—12 ezer forinttal  csök-
kenni. 

Ámde az épületek hiányai mellett ott van első sorban fe-
dezendő szükséglet tanáraink fizetésének  az állami gymnásiumok 
tanárai fizetésével  való egyenlősítése, mert o nélkül a legdísze-
sebb csarnokokban is csak a szegénységgel küzdő és igy mun-
kakedvökben megcsappanó [tanári karral fogunk  operálhatni. 
Sőt maholnap az újonnan megürülő állásokat sem tudjuk be-
tölteni, 8 a legjobb fiatal  erőket, kiket valamely különös érdek 
egy helyhez nem köt, kénytelenek vagyunk elveszteni 

Számot vetve e körűimén jekkel első teendő a tanárok fi-
zetésének feljavítása,  minden intézetben okleveles rajz és tor-
na-tanári állások szervezése, a felszerelésekre  eddig fordított 
összeg növelésé s végül a gymnásiumi épületeknek részben vagy 
egészben való kiépítése. 

E teendők körül a tanszerek fokozatos  szaporítását a tan-
díjnak felemelésével  már tényleg folyamatba  Tettük. Ax építke-
zések sorozatát pedig a csiksomlyói, kantai éa arikriyodTar-
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helyi építkezésekkel megkezdettük, de fájdalom  ez utóbbi czi-
men előálló mintegy 90—100 ezer forint  kiadás már a tanul-
mányi alaptöke állományára nehezedik. 

A tulkiadáa az 1889-ik évi záró számadásban már érez-
hetővé is vált, mert a tényleges kiadások a tényleges bevéte-
leket 5359 frt  71 krral multák felül. 

Ehhez járul az ist hogy az uradalmak jövedelme az ital-
mérési jogok megváltásával jelentősen csorbul. Ezrekre megy a 
tanulmányi alap vesztesége e czimen évenkint. Hiszen egyedül 
Kolozsvár városban vesztett italmérési joga kártalanításánál 
52000 frt  tőke összeggel károsodott. 

Kilátásba van helyezve végül, hogy az eddig nem fizetett 
illeték egyenértékét is kell ezután — és jó szerencse, ha nem 
a múltra visszamenőleg is — az alapoknak fizetni,  mi a tanul-
mányi alapnál évi 2084 frt  72 krt fog  kitenni. 

Ily körülmények között nem nehéz a következtetés, hogy 
jelenlegi anyagi erőinkkel nem csak a tervbe vett ujabb épít-
kezéseket, beruházásokat és fizetés  felemelést  nem lehet foga-
natosítani, hanem a mostani terheket sem lehet fedezni. 

Felvethetni talán az orvoslásnak egyedüli módjaként tan 
intézeteink számának kevesbitését. Ámde ez nemcsak katholi-
kus, hanem nemzeti és közgazdászati szempontokból káros és 
igy nagyon megfontolandó.  Mert épen most, mikor a magyar 
nemzeti állam kiépítésén lázasan dolgozik a hivatalos és a 
társadalmi Magyarország s mikor e czélból ép ugy kell istápolni 
és fejleszteni  a városi középpontokat, melyekből a hazafias 
kultura kisugároznék, mint kell szilárd tárgyakat elhelyezni a 
jegeczedő folyadékba,  bogy legyen az atomok elrendeződésének 
és tapadásának oka és iránya: egyáltalában semmi sem szól a 
mellett, hogy a középiskolákat kevesbítsük s ez által városaink 
kultur színvonalát alább szállítsuk. 

Zalatbna, melyet Erdély Kis Athénéjének neveztek egykor 
középiskolája megszűnésének is tudja be nagy alá hanyatlását. 

Ezért a legutolsó kényszer nyomása alatt fordulunk  Nagy-
méltóságodhoz, hogy az állam segélyének megadásával szeren-
csésebb viszonyok közé juttatni méltóztassék. 

E segély mérvére nézve a következő számítást tesszük: 
üjgy tanintézet évi kiadása átlagosan: 
a) 13 tanár fizetése  á 1200 frt  15600 frt 
b) 18. „ lakpénze á 200 „ = 2600 „ 
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c ) egy igazgató tiszteletdija 
d) egy torna-tanár fizetése 
e) „ iskolaszolga „ 
f)  fölszerelés,  kellékek, gyűjtemények, 

300 „ 
500 „ 
250 „ 

könyvtár gyarapítása évenkint 
g) flités,  világítás, tisztogatás, épület-

800 frt 

fenntartás  stb. évenkint - 800 „ 
összesen 20.850 frt. 

Ezen évi kiadás fedezetéhez  való hozzájárulást három fö-
gymnasium u. m. a csiksomlyói, a gyulafehérvári  és a brassói 
részére kérjük. 

A csiksomlyói rk. főgymnasium  a keleti határszélen a 
legészakibb székelységnek egyedüli kultur-intézete, a gyulafe-
hérvári rk. főgymnasium  a nagyobbára román ajkú lakosokból 
álló alsó Fehérvármegye déli, tehát exponáltabb részeiben a 
magyar állameszme bti támogatója, mig a brassói rk. főgymna-
sium az országnak szászok és románok lakta délkeleti határán 
a magyarság védő bástyája. 

E középiskolák fontosságát  Nagyméltóságod előtt bőveb-
ben fejtegetni  felesleges,  egy tekintet Magyarország hely- és 
néprajzi térképére azt nyilvánvalóvá teszi. 

Midőn tehát az 1883. évi XXX. t. cz. 47 §-a az iskola 
fentartók  részére az államsegélyt, mint törvényen alapuló ked-
vezményt kilátásba helyezi, ha azt országos raiveltségi vagy 
fontos  helyi érdekek kiválóan igénylik, ugy véljük, hogy akkor 
midőn ez államsegélyből minden felekezeti  főhatóság  már oly 
busásan kivette a részét, az erd. róm. kath. status is, mint 
iskolafentartó,  arra fenti  tanintézetei részére igényt tarthat 

A segély összege egy főgymnasiumnál  10000 frtban,  há-
romnál évi 30000 frtban  lenne megállapítható, az 1883. év 
XXX, t. cz. 47. §-a d) pontjának intentiójára figyelemmel,  mely 
összeg mint évi állandó hozzájárulás volna az állampénztárból 
folyósítandó;  ezenkívül pedig, hogy az épületeknek Nagy-
méltóságodtól is oly sokszor sürgetett hiányain pénzügyi egyen 
súlyúnk nagyobb megzavarása nélkül segíthessünk, a brassói 
gyulafehérvári  és a székelyudvarhelyi építkezésekre kérünk 
egyszer s mindenkorra 120.000 frtot. 

A segélyezés föltételeire  nézve 51—887. sz, a. kelt tiszte-
letteljes fölterjesztésünkben  előadottak alapján állunk: azonban 
a mennyiben a megállapodás kölcsönös engedményeket kivárnia, 
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hajlandók vagynnk elmenni azon határig, melyet autonom állás* 
pontunk megenged. 

Jól tudjuk, hogy e segélyezés a rendelkezésnek és igaz-
gatásnak teljes függetlenségét  a törvény idézett szakasza szelleme 
szerint nem csorbíthatja, de fájdalom,  azon nyomasztó helyzet, 
melyben autonomiánk a mai viszonyok kőzött áll, midőn az 
államosítás és központosítás áramlatai az önkormányzat kifejlő-
désének épen nem kedveznek, előkészítettek arra, hogy önkor-
mányzati jogainknak csakis legsarkalatosabbjait igyekezzünk sér-
tetetlenül fentartani. 

Ezen irányozó elv lebeg szemünk előtt a feltételek  meg-
állapításánál, melyek a törvény világos rendelkezésére való 
figyelemmel  — nézetünk szerint — az államkormány és az erd. 
róm. kath. status közötti jogviszony rendelkezésével lesznek 
végleg construálhatók. 

Az előreboesátottak alapján mély tisztelettel van szeren 
csénk Nagyméltóságodat felkérni,  hogy kérelmünk méltányos 
igazára kegyes figyelemmel  lévén, kedvező elhatározásával minél 
előbb megörvendeztetni s addig is, mig a végleges megállapo-
dás létre jönne, a segélyezésre szánt összeget az állami költség-
vetési javaslatba jó eleve felvenni  méltóztassék. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk nyilvánítását. 
Kolozsvárt, 1891. jan. 29-én. 

Dr. Szentkirály  Kálmán  s. k. Züllich  István  s. k. 
titkár. alelnök. 

K kérelemre miniszter úrtól a következő válasz érkezett. 
Folyó évi január 29-én 2589. sz. a. kelt előterjesztésére 

van szerencsém a méltóságos igazgató-tanácscsal tudatni, hogy 
a méltóságos ig.-tanács befolyásával  vezetett kath. középiskolák 
államsegélyezésére irányuló kérelmet kész vagyok azonnal érdem-
leges tárgyalás alá venni, a mint azon nézeteltérések kiegyen-
littettek, a melyek az ezen középiskolákhoz való jogviszony te-
kintetében egy részről közöttem ésjközegeim, és más részről a 
méltóságos ig.-tanácsot illetőleg a gyulafehérvári  kath. pUspök ur 
között fennforognak. 

Ez eltérések kiegyenlítése érdekében legközelebb a mélt. 
igazg.-tanács képviselőinek közben jötté vei, értekezletet szándé-
kozom tartani, a minek hiszem, hogy kellő eredménye lesz. 

A segélyezést illetőleg már most megjegyzendőnek tartom, 
hogy annak feltételeit  a középiskolai törvény alapján, a mélt. 
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igazg.-tanáesot megillető igazi jogállásnak megfelelőleg  fogom 
meghatározni, s hogy e segélyezés mérvét és egymásutánját a 
méltóságos igazg.-tanács befolyásával  vezetett valamennyi kö-
zépiskola szemügyrevételével fogom  majd megállapítani 

Budapesten, 1891 évi május hó 19.én. 
Gróf  Csdky  s. k., 

Ezt a választ a status-gyülés által kiküldött sérelmi bi-
zottságnak oly felkéréssel  tettük át, hogy az államsegély ügyé-
ben a kölcsönös nézeteltérések tisztázása után a kellő lépéseket 
tegye meg. 

Méltóztassék eljárásunkat tudomásul venni. 



Az 189%-ki erd,  róm. kath. statusgyülés 
nevezetest  mozzanatai. 

4 
Püspök ur ő nagyméltósága szeptember 19-én Kolozsvárott 

a plébániai templomban tartott „Veni Sancte" és sz. mise után 
a belvárosi leányiskola dísztermében a gyűlést a következő be» 
széddel nyitotta meg: 

Mélyen tisztelt kath. statusgyülés! 

Teljes szivemből üdvözlöm az erdélyi kath. státusnak az 
1892 ik éyre összehívott gyűlésén megjelent tiszteletreméltó tag-
jait és Istennek segitő szent malasztját és bő áldását kívánom 
tanácskozásainkra, miszerint azokat szeretett anyaszentegyházunk 
javára s előmenetelére megkezdhessük, folytathassuk  és szeren-
csésen be is végezhessük. 

Ha azon évre, mely utolsó státus gyűlésünktől a mai na-
pig lefolyt,  visszatekintünk, miként az életben többnyire min-
denkor és mindenütt, ugy itt is sok és nagy veszteségekkel 
találkozunk, de vigasztaló tényekre is rámutathatunk, melyekkel 
az isteni Gondviselés megvigasztalt, hogy midőn a veszteségek 
feletti  fájdalmainkat  mérlegeljük, akkor ellensúlyozó vigasztalást 
is találhassunk a vallásos buzgóság fényes  tetteiben, melyek 
sziveinket nemcsak megvigasztalják, hanem hasonló nemes tet-
tek utánzására is buzdítják. 

Legnagyobb veszteségeink közé számítom, uraim! nmltsgu 
báró Jósika Lajos álladalmi valóságos belső titkos tanácsos és 
aranygyapjas vitéz, az erdélyi kath. státus sok évi hü és buzgó 
elnökének halálát, ki az 1891. évi statusgyülés után, melyben 
még részt vett, éppen két hónappal fejezte  be dicsőséges, mun-
kás életét. Teljes élete hü kifejezése  volt annak, miként lehet 
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az édes haza, a felséges  trón, a közjó iránti kötelmeket egye-
síteni a kath. egyház iránti htl odaadással és munkaszeretettel, 
melyet tőuri családjának soha meg nem szegett hagyományként 
igyekezett kifejezni  és útadóinak követendő például hagyni. És 
mert vallásos és hazafias  érdemei oly nagyok, oly kimagaslók 
valának, mert a példaadás, melyet kath. autonomiánk fejlesztése 
és megszilárdítása ügyében kifejtett,  az idők hosszú során átfog 
ragyogni: azért iránta és emléke iránti legbensőbb hálám kife-
jezésein az egész püspöki megyében elrendeltem, hogy lelke 
üdvéért ünnepélyes rekviemek tartassanak, Istent kérve, hogy 
buzgó vallásos tetteinek bő jutalmát neki az örökkévaló-
ságban megadja. 

Veszteségeink közé tartozik hatolykai Páll Sándor, igaz-
gatótanácsunknak sok éven át munkás alelnöke és Nagy Imre 
gyfvári  székesegyházi kanonok, kinek a népoktatás terén hozott 
bő áldozatai, a Fitódon általa er eit iskolaépület felállítása  és a 
a tanitó javadalmazása számára örökkétartó emléket biztosit. 

A vigaszteljes események közé számítom azon áldozatokat 
melyeket a lefolyt  évben buzgó hitsorsosaink részéről örömmel 
tapasztaltunk, jelesen: 

Demény Gábor és neje Szabó Julianna a katholikus ne" 
velés előmozdítására 2000 forintos  alapítványt tettek. 

Bándi József  és neje Stefánovics  Emília 4689 forint  25 
krajczárral járultak a nevelés oltárához. 

Br. Boruemisza Tivadar és neje született báró Jósika, ko-
rán elhunyt kedves leányuk Máriának örök emlékére 1200 fo-
rintos alapítványt tettek, hogy annak kamatjai egy a marosilyei 
plébánia körében valláserkölcsös buzgóságban és kitűnő jó ma-
gaviseletben jeleskedő 15—16 éves leánynak jutalmazására szol-
gáljanak. 

De mindenekfelett  nagy bálával kell kiemelnem az özvegy 
gróf  Kálnoky Felixné, született báró Beess Crostin Ludmilla ő 
méltóságának azon kimagasló alapítványát, melylyel Sepsi-Kő-
röspatakon „gróf  Kálnoky Félix, Ludmilla, Imre és Pál" név 
alatt egy kisdedóvodát és leányneveidét emelt és azt a sz. Viu-
czéről nevezett irgalmas nők gondozására bizta azon czélból, bogy 
az Istennek élő irgalmasnők „a kisdedeket és serdülő leányká-
kat, minden szükséges és hasznos ismeretekben ugy oktassák, 
miszerint a hasznos ismeretek gyarapításával gyarapodjék egy* 
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szersmint ártatlan lelkükben és életükben az ájtatosság, a jám-
borság, az isteni félelem,  a keresztény önzetlen és őszinte sze-
retet, a szeplőtelen erkölcs, a munkás szorgalom és világos ál-
dásaival elárasztó sz. bitünk iránti azon tántoríthatatlan szeretet 
és ragaszkodás, mely az embert Istenhez, Isten telemelő segít-
ségét az ember szivébe vezérli." És ezen magasztos czélu intézet 
számára egy majdnem három hold területű belső telkén az öz-
vegy grófné  22 ezer forinton  diszes épületeket és kápolnát 
emelt, annak a szükséges tűzifával  való ellátását elrendelte és 
évi javadalmazására 30 ezer forint  alapítványi tőkét adományo-
zott. A vallásos lelkű, mély érzelmű mltgos özvegy grófnőnek 
minden dicséreten felülálló  ezen alapítványa bizonyára az egész 
kath. státus elismerésére és hálájára méltó, melyet ezennel lel-
kem mélyéből kifejezni  kedves kötelességemnek és örömemnek 
tartok. 

Legyen hála és elismerés mindazon iótevők részére is ki-
fejezve,  kik a kath. ügy emelésére és szilárdítására alapitvá-
nyaikkal hozzájárultak. 

Engedje az isteni gondviselés, hogy a jótétemények pél-
dája buzditólag hasson kedves hitsorsosaink életére és érezzék 
leikökben és életökben azon örök igzságnak hatását, bogy Is-
ten áldó jutalma az osztott jótéteményekért elmaradni sohasem 
fog. 

Az 1892-iki státusgyülést, a méltóságos báró világi elnök 
ur nevében is, ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

B) 
A nagy örömben, hogy az ország herczegprimási állása 

és a kalocsai érsek-metropolitai szék betöltetett, az igazgató-
tanács is részt akarván venni, 1891. évi november hó 13-án 
tartott rendes havi ülésében elhatározta, hogy az uj egyházfe-
jedelmeket, az egyiket, mint az ország főpapját,  a másikat, 
mint az erdélyi egyházmegye metropolitáját feliratilag  üdvözli. 

Az orszájg főpapját  a következő felirattál  üdvözölte: 
„Főméltóságu Herczeg Prímás! Nagyméltóságú Érsek! 

Kegyelmes Ur! Magyarország minden polgárát őszinte örömmel 
töltötte el ő császári és apostoli királyi Felségének legkegyel-
mesebb elhatározása, mely herczegségedet a Szent-Benedek-rend 
pannonhalmi főapáti  székéből a magyar katholikus egyház ve-
zetésére szólította el Mert a történeti jogok védelmében küzdő 
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nemzetnek jól eső, hogy oly férfiút  lát Ülni a magyar primási 
trónon, ki tetteinek rugóját és mértékét a legigazabb birónak: 
a történelemnek tanúságaiban találja meg s ki élete folyamát 
oly rend szolgálatában tölté vala, mely a magyar nemzetet a 
keresztény polgárosodás forrásához  vezette és a nemzet hagyo-
mányaihoz soha sem volt hlltelen. 

Istennek különös parancsolatja az erdélyi kath. egyház-
megyének a küzdelemből bő részt juttatott. Védekeznie kellea 
nemzet pogány ellenségei, de protestáns atyánkfiai  támadásai 
ellen is. K védelmi harczok ébren tartották és megpecsételték 
vallási hűségünket s megtanítottak a hitbeli türelem nemes 
erényére. 

Ezek a nehéz idők teremtették meg az erdélyi önkormány-
zatot, valamint megteremti a természet a partnak szikláit, hogy 
védelmezze a talaj növényzetét a tenger hullámcsapásaitól. Es 
az önkormányzat a püspökeitől, lelki vezéreitől évszázak lefo-
lyásán keresztül megfosztott  egyházmegyében a katholikus szel-
lemet kipusztulni nem engedte s a katholikus törekvéseket is-
tápolta és győzelemre segítette. 

Ez a mi örökünk Főméltóságu Herczeg Prímás! a katho 
likus autonomia, melyhez híven ragaszkodunk s melyet kegye-
lettel ápolni meg nem szűnünk! De ez nemcsak a múltnak em • 
léke, banem magva amaz intézménynek is, mely a jövő kétes 
harczaiban hivatva lesz a hivők buzgalmát fokozni  s az egyház 
érdekeiért való küzdelemre fellelkesíteni. 

Herczegséged tapasztalt vállaira súlyos feladatok  nehe-
zednek az egyházpolitikai fnggő  kérdések megoldásában. S a 
katholikus egyház hivői és magyar baza állampolgári érdekei 
egyforma  igazságos kielégítésüket remélik. 

Ha e súlyos feladat  teljesítésében lehet valami biztató és 
megnyugtató: ügy az a nemzetnek amaz egyértelmű lelkesedése, 
mely Herczegségedet a primási székben körülveszi. 

A lelkesen üdvözlők seregéből az erdélyi katholikus sta-
tus sem maradhat el, s midőn őszinte szerencsekivánatainkat 
tolmácsolni bátrak vagyunk, kérjük herczegségedet, hogy azt 
kegyesen elfogadni  és az erdélyi róm. kath. önkormányzatot, 
az egyetemes katholikus egyház terebélyes fájának  e ritka 
hajtását, magas és hatalmas pártfogásába  részesíteni méltóz-
tassék. 
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Kik magunkat Herczegségcd főpásztori  áldásba és imáiba 
ajánlottan öröklüuk alázatos szolgái és hívei" 

A mire Ő Főméltósága a következőkben válaszolt: 
„Mélyen tisztelt Uraim! A kitartó küzdelemnek, az igaz 

hazafiúi  lelkesedésnek, az egyházhoz való törhetetlen hűségnek, 
ritka példájaként ragyogott és fog  ragyogni Erdély katholikus 
lakosságának autonomiája. A bosszú harczok alatt, melyeket a 
Magyarság mentsvárának védelmében a többi lakokkal együtt 
vivtanak, megedzette lelküket, hogy legszentebb érdekeiket, a 
vallásiakat is megóvják s mindenek irigyletére győzelemhez 
juttassák. E lélekemelő harczok és küzdelmek lefolytában  rej-
lik magva amaz őserőnek, mely intő jelül szolgái másoknak 
a katholikusokban éli nemes lelkesedés, erős önérzet és jog-
védelem esetleges harczait illetőleg. 

Az a krisztusi szeretet, mely a katholikusság szivét he-
víti, 8 mely az apostol szavai szerint türelmes, jóságos s sem-
mit nem cselekszik hiába, megtanította és minden időben meg 
fogja  tanítani bármely ország kath. lakosságát, miként visel-
kedjék Istene, királya és polgártársai irányában! 

A kitartás és eredményes munka hőseit van szerencsém 
üdvözölni nékem is az erdélyi kath. status bajnokaiban, a kik 
lankadatlanul törnek előre azon az uton, mely Erdély katho-
liknsait mind politikai, mind gazdasági, mind művelődési te-
kintetben biztos pálmával kecsegteti. 

S midőn egyúttal kifejezem  hálás köszönetemet rendkivü 
megtisztelő figyelmükért,  melylyel csekélységemet prímássá 
történt kinevezésem alkalmából kitüntetni kegyeskedtek, nem 
mulaszthatom el, bogy az egyházi hitélet s a katholikusság 
erejének és befolyásának  érdekében kifejtett  szerencsés küz-
delmeikhez ne gratuláljak s minden hasonló törekvésökre és 
inunkájokra Istennek szent áldását ne kívánjam. 

A magam részéről csak annyit mondok, hogy erdélyi hit-
sorsosaim érdekeit és nemes törekvéseit egész odaadással pár 
tolni és bármely időben tőlem telhetőleg előmozdítani igye 
kezem. Pannonbalmán, 1891. deczember hó 22-én igaz tisztelő-
jük Vaszary Kolos, 8. k.a 

Az egyházmegye metropolitájához küldött üdvözlő felirat 
a következőleg szól: 

„Nagyméltóságú Érsek 1 Kegyelmes ur! Kétszeres kegyel 
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lettel tekintenek az erdélyi részeknek katholikus hivei a kalocsai 
érseki székre, mert ki abból kormányoz, az erdélyi pUspöki 
megyének törvényszerint való egyházi fejedelme,  és mert £ki 
abban legutóbb oly dicsőség teljesen ült, Erdélynek egykori 
áldott emlékll püspöke s mindvégig önkormányzatunknak ol-
talmazó pártfogója  volt. 

A mi hitbeli buzgóságunk kiállóit^ az idők súlyos próbá-
ját és évszázakon keresztül püspökeinktől megfosztva  a kény-
szerítő szükség adta az erdélyi katholikus hivők kezébe az 
eszközt és a jogot, mely mindenütt másutt az egyházi rendnek 
való kiváltsága, hogy az egyház belső ügyei intézésében részt 
vegyünk. És ezt az eszközt és jogot: a kath. önkormányzatot, 
most, nyugalmasabb napokban is, egész odaadással gyakorolni meg 
nem szününk. 

És a ki az idők tejleményeit higgadt elmével és magasabb 
szempontok szeriut mérlegeli, lehetetlen, hogy ne lássa, miként 
ebben az önkormányzatban magvát birjuk annak az intézmény* 
nek, mely a küzdelmek felhőivel  elborított jövőben hivatva lesz 
az egyház és hivők között bensőbb viszonyt teremteni és aman* 
nak védelmét biztos alapokon szervezni. 

, Épen ezért töltötte el keblünket örömmel Ö császári és 
apostoli királyi Felségének legkegyelmesebb elhatározása, mely-
lyel a kalocsai érseki székbe Nagyméltóságodat méltóztatott 
felemelni.  — Mert Nagyméltóságodnak fényes  egyházi és haza-
fiúi  erényei, fennkölt  szelleme, a széphez és örök igazhoz való 
mély ragaszkodása, széles látkörü tudása és gyöngéd szeretete 
képesek egybekapcsolni mindazokat a nagy érdekeket, melyek 
a főpásztori  szék őrizetére bizvák és melyek az egyetemes egy-
ház és a magyar haza iránt való hivői és hazafiúi  kötelességek 
minden vonalon való teljesítésének egyforma  istápolásában a 
legjobbnak, a legbölcsebbnek ereiét is kemény próbára teszik. 

Fogadja nagyméitóságod az üdvözlők seregében benső sze-
retettel híveinek, az erd. róm. kath. Statusnak szerencsekivána-
tát s vegye atyai pártfogásába  önkormányzatunkat, melynek 
védelme őseinktől ránk maradt kegyes örökünk. 

Adjon az Isten Nagyméltóságodnak hosszú, boldog életet 
és engedje meg, hogy e hosszú élet minden napján szemlélhes-
se egyházfejedelmi  bölcs kormányzásának gyümölcseit: a haza-
fias  kultura és katholikus hitélet semmitől meg nem zavart ál-
dásos fejlődésében. 
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Kik főpásztori  imáiba ajánlottan vagyunk alázatos szolgái." 
Ö Nagyméltósága a következőkben méltóztatott válaszolni: 
„Méltóságos Báró Elnök Ur! Megtisztelő reám nézve a 

kegyes Üdvözlet, melylyel azon alkalomból fordult  felém  a dicső 
múltú erdélyi róm. katholikus Status, hogy Ö Felsége Apostoli 
Fejedelmünk engem a kalocsai érseki székre s igy az erdélyi 
egyházmegye Metropolitájává legkegyelmesebben kinevezni mél-
tóztatott. 

Annál nagyobb a hálám a kitüntető szives üdvözletért, 
mert rég megtanultam teljes mértékben méltányolni érdemeit az 
erdélyi rk. Statusnak önkormányzata sokszor súlyos időkben 
kivívása és föntartásában,  mely az erdélyrészi katholikus ügy 
felvirágzásának  egyik hatalmas tényezője. 

Fogadják kérem szivbeli őszinte köszönetemet jó kivána-
taikért azon biztositássa], hogy őszintén óhajtom, miszerint a 
katholikus hitéletért lelkes ősöknek az önkormányzatban hagyott 
drága öröksége megóvassék, és a boldogemlékü nagynevű elő-
döm hathatós oltalma alatt lélekemelő példaként bő áldással 
működött Status jövőre is a Mindenható kegyelméből, nagy-
méltóságú föpásztoruk  bölcs vezérlete s a hivek buzgó, egyet-
értő közreműködése által Erdély egyházának javára a kivánt 
felvirágzásnak  örvendhessen. 

Többiben kitűnő nagy tisztelettel vagyok 
Szepeshely, 1891. deczember 17 én Méltóságodnak aláza-

tos szolgája 
C s á s z k a György .* 

O 
A kepeügyre vonatkozó tárgyalást illetőleg kiemeljük a 

kepebizottság munkálatából a következőket: 
Tekintettel a kepének uj alapon való kirovásával járó 

nehézsegekre és kellemetlenségekre, a melyek könnyen a hit-
élet békéjére hathatnának károsan: a statusnak tevékenységét 
főleg  mégis arra kellend irányítania, hogy a jelenlegi kepeszol-
gáitatás alapulvétele mellett történjék a hivek áldozatkészségé-
től függővé  tett megváltás. Ennélfogva  mindenek előtt ott, a 
hol közhelyek vagy más értékek vannak, azok felhasználására 
kell a statusnak törekedni, a hol azonban ilyenek nincsenek, 
ott czélszerü volna a törlesztési kölcsönökhöz fordulni.  E köl-
csönökre nézve legezélszerübb lenne, ha az egyes kepézők vál 
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lalnának garancziát ingatlanaikkal, de tekintettel ennek nehéz-
ségeire, jó lenne megkisérleni, hogy a kepeszolgáltatás lehető-
leg szabatosan meghatároztatván s a tehetősebbek külön fel-
ajánlásokra is buzdittatván, maga ez a szolgáltatás szolgáljon a 
kölcsön-részletek biztosítására s a kölcsönvevő fél  legyen maga 
a hitközség. 

Mig azonban a törlesztési kölcsönök a biztosítási alap elő-
teremtésénél felmerülő  nehézségek folytán  csak nehezen lesznek 
megvalósíthatók, addig a hívek önkéntes adakozása által léte-
sítendő kepemegváltási alapok mindenütt alkotbatók s azok is 
idővel és nagyobb megrázkódtatás nélkül a kellő gyümölcsöket 
meghozandják. Nem szabad tehát, a legcsekélyebb kezdetet sem 
kicsinyleni s nem szabad, ho^y a nagy gyorsasággal czélra tö-
rekvő kísérletek meghiusulta elcsügesszen. Igy látjuk, hogy a 
marosi egyházkerületben az önkéntes adakozásból, kis kezde-
tekből alapitott magtárak jövedelme minden évben egy-egy köz-
séget segít elő a megváltás keresztülvitelében. 

Midőn azonban a megváltási tőkék előteremtésére a hit-
község buzgalmát felhívjuk,  egyszersmind arra is figyelmezte* 
tünk, hogy a tőkék kamatjövedelme hova tovább apadni fog  s 
igy a mennyiben a váltság tőkével nem vesznek földbirtokot, 
hanem azt pénzben jövcdelmeztetik: a kamatjövedelemnek bi-
zonyos része mindig tőkésítendő, a tőke kamatjának csökkené-
sével előálló jövedelem kevescbblet ellensúlyozására és pótlására. 

A beérkezett jelentések továbbá arról is tanúskodnak, hogy 
a kepemegváltás ügye ismét egy lépéssel előre haladt s a Sta-
tusgyülés ez irányú fáradozását  bizonyára a kivánt siker 
fogja  követni. Hogy azonban a megváltás ügye iránt a ked-
vező hangulat mindig ébren tartassék s a jó példák üdvös 
hatását a hitközségekre buzditólag alkalmazni lehessen, óhaj-
tandó, bogy az igazgató-tanács a kepeügy állását folytonosan 
nyilván tartsa. E czélból kimutatások szerzendők be, hogy min-
den egyes hitközségben mennyi a megváltandó kepe, és a szol-
gáltatás pénzértékben mily évi összeget s ez ismét mekkora 
tökét képvisel s ezzel szemben mily nagy váltságtőke áll már 
rendelkezésére, mennyi hiányzik még s ennélfogva  mikorra re-
mélhető a megváltás keresztülvitele? 

Az e czélból szükséges kiegészitésekkel egyidejűleg, az 
irányban is kiegészítések teendők, hogy minden egyes lelkész 

£GYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK IL 39 
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k hitközség tagjaival érintkezve alja meg a megváltásra vo-
natkozó feleletét,  s hogy minden egyes hitközségre nézve ho-
zassanak javaslatba megfelelő  számú bizalmi férfiak  (legalább 
is kettő), megjegyeztetvén, hogy egy egyén, ha vállalkozik, 
több községben felkérhető  bizalmi férfinak.  A javaslatba hozott 
bizalmi férfiak  az esperes által kimutatásba foglalandók  s az 
illetők a statusgyUlés nevében kérendök fel  tisztük elvállalására. 

Egyúttal felhívandó  püspök ur ö nagyméltósága figyelme 
arra, hogy nem mindegyik lelkész munkálkodik a kepe-meg-
váltás ügyében akkora buzgalommal, a mekkora az ügy fontos-
ságához méltó lenne s hogy az tapasztaltatott, hogy ahol áldo-
zatok e ezélra már hozattak, a megváltás a sikert elérte, vagy 
ahhoz közel jutott: ott ez a hivek és a lelkész jó egyeli r.ésének 
köszönhető, mig a megváltásnak akadálya nem ritkán az. hogy 
a lelkész ;i kellő hangot híveivel s/e nben eltalálni nem képes 
vagy nem akarja, vagy a jó ügynek nem áldozik a megfelelő 
buzgalommal. 

Végül a bizottság azt lijáulja, hogy a bizalmi férfiak  fel-
kérésével egyidejűleg bocsát'a^sé-t ki az egyes hitközségekhez 
a megváltásra nézve felhívás,  a melyben a czél nemes és hasznos 
voltát 8 az előző jó példák sikeres eredményeit felfejtve,  a hivek 
a megváltás megi ditására, illetve folytatására  buzdittassanak. Az 
igazgatótanács és ajánlatára a statusgyülés a 15-ös bizottság e 
javaslatát elfogadta. 

Kegyes alapítványokat tettek: Szentkatolnai Demény Gá-
bor és neje Szabó Juliánná, kik 2000 frtnyi  alapítványt tettek 
ösztöndíjul egy az alapitókkal rokonságban álló, vagy ennek 
hiányában egy más kizárólag szentkatolnai származású jómaga-
viseletű és szorgalmas ifjú  számára. Szeutpéteri János volt bras-
sói főgymnáziumi  tanár 200 frtnyi  alapítványt adományozott, 
két, a brassói r. kath. gyinnáziumba járó jómagaviseletü és szor-
galmas tanuló megjutalmazására. Náthán Bernát dr. Gyulafehér-
vár városa főorvosa,  a gyulafehérvári  római katholikus főgimná-
ziumnál egy jó magaviseletű és szorgalmas tanuló jutalmazásá-
ra ismételten egyszáz forintnyi  örök alapítványt tett elhunyt ne-
je emlékére. 

Végül Darvas János alesperes plébános a csiksomlyói fő-
gimnázium filologia  muzeumának felszerelésére  300 frtot  ado-
mányozott. Kiknek hálás köszönet szavaztatott. 

Az uradalmakról tett jelentésnek tudásul vétele ütán a sta-
tusgyülés azoknak a bizottsági tagoknak, kik & kolosmonostori, 
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n agyai mási és radnóthi uradalmak megszemlélésére ki voltak 
küldve, azon buzgalmukért, melyet ezen szemle foganatosításá-
ban a status anyagi érdekei előmozdítása körttl tanúsítottak, kö-
szönetet szavazott. 

I. Összegezése 
az egyes alapok 1880-ik év végén maradt tiszta vagyonának. 

Az alapok m«gnev«zéM. Pénzösszeg Az alapok m«gnev«zéM. 
forint kr. 

1. Vallás-alap 697.579 73 
2. Tanulmányi-alap . 1.284.454 55'/, 
3. Ösztöndíj alap (1878. végével) 805.556 48 
4. Teréz árvaházi alap 361.602 877, 
5. Elemi iskolai alap 129.372 93 
6. Elemi iskolatanitói nyugdijalap . . . 114.295 66»/, 

Főösszeg 3.263.489 307, 

II. Összegezése 1 

az egyes alapok 1891-ik év végén maradt tiszta vagyonának. 

Az alapok m.gn.veséa.- | Pénzösszeg Az alapok m.gn.veséa.- | 
forint kr. 

A. Vallás-alap 819.906 297, 
B. Tanulmányi-alap 1.397.042 797, 
C. Ösztöndíj-alap . 870.234 18 
D. Teréz-árvaházi'alap 439.191 347, 
E. Elemi iskolai alap . . 205.100 047, 
P. Elemi iskola tanitói nyugdij-alap 183.468 80 
G. Gymn. és képezdei tanári nyugdij-alap 114.295 667, 
H. Gr. Nemes Ábrahám féle  id. ösztöndíj 

alapítvány 26.560 44 
I. Tisztviselők nyugdij alapja . . 10.171 05 

Főösszeg | 4.065.970 617, 
Itt a számok beszélnek, bizonyságot tevén az erdélyi r. 

kath. autonomia intézményének minden állami segély nélkül 
elért kedvező eredményeiről. 
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kz erdélyi egyházmegye népiskolái az 1891/92 tanévben. 
Az erdélyi egyházmegye 290 lelkészségében jcknleg van 

297 népiskola, 19 helyen nincs iskola; vau még 68 államilag 
segélyezett községi iskola és IC közös iskola. A tanitók száma 
4&1, kik közül oklevéles 396, nem okleveles 32. 

A tanítók cz évi összes jövedelme 147.937 frt  781/, krt 
a miből átlag egy tanítóra 328 frt  2 kr esik. 

A tankötelesek s/.áina 36.043, a miből egy tanítóra 79 
esik. A tankötelesek közül az iskolát 27.095 látogatta, nem Iá* 
tolatta 8948* Az iskolát látogatók közül átla.4 egy tanítóra 60; 
esik, a mi a törvény által megengedett létszám magasságán alül 
marad. 

Az iskolák közül a népoktatási törvények kívánalmainak 
niegfclel  295, nem telel ineg 2. Az iskolákban — 49 kivételé-
vel.— mindenütt a püspöki kar által előirt tanterv tartatik 
mc£: 

Az erdélyi egyházmegye népiskoláinak ügyeit közvetlenül 
és kizárólag püspök ur ö Nagyméltósága vezeti. Ö Nagymél-
tósága az 1891/92. tanév eredményéről részletes kimutatásokat 
készíttetvén, azokat külön mellékletben van szerencsénk előter-
jesztem. Hogy népiskoláink ügye évről-évre oly jelentékenyen 
fejlődik,  abban clé\tt hct!enül az érdeme Püspök ur Ö Nagy-
méltóságának, ki a lefolyt  tanévben is különböző czélokra 
és segélyezésekre összesen 16.644 ftot  volt kegyes saját házi-
pénztárából áídozui, a mely tektntélyes összegnek részleteit a 
következőkben van szere icsénk felsorolni: 
Egrestöi és sárpataki iskola építéséhez pótlók 650 frt. 
Csiksomlyói pracpnraudia számára harmónium 120 n 
Abosfalvi  iskola szálláspénze . 12 n 
Bercczki leányiskola építéséhez segély 92 „ 
Sámsondi iskolának fára  , , 20 „ 
Túri iskolának ifára  20 „ 
Boiczai leány'tamtóuő fizetése  . 350 , 
C^íC-szcntkiráíyi iskola építéséhez 1500 * 
G/ergyŐ Szentmiklósi leányiskola építéséhez 1000 „ 
Özovátai elemi h „ 1600 9 
Szerdahelyi * * $> * 1200 p 
Éteász-zsombori w w n . * • . 1800 f 
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Vajdahunyadi elemi leányiskola építéséhez 1200 frt 
Jobbágyfalvi  „ 1200 
Nyárádttii tanitó fi/.etésjavitás 5 0 

* 

TÖVÍHÍ W 150 
fi 

Medgyts; munkatnnitónfl  fizetése  . 40 

„ Néfjy  pracparanditsa 60 frt  stipendiuma 240 19 

40 tanítónak 50 frttal  állandó segély 2000 ff 
Nagyszebeni Orsolyáknál 2 világi tanitónfinek 

díjazására . . 500 ff 
Ugyanoda fa  szükséglet 100 n 

18 szegény fiu-  és leány tanuló felsegélésére  . . . 2800 » 
Összesen: 16644 fit. 

Felemlítjük még azon 1829 frt  80 krt, a melyet Ö Nagy-
méltósága s / 4 részben a bolyai, */4 részben pedig a kiska|)ri$í 
róm. katk tanitó javára az elemi iskolai alapba örök alapit-
ványképen méltóztatott elhelyezni. 

Az igazgatótanács pUspök ur ő Nagyrnéltóságának azon 
igazán nemes és bölcs nagylelkűségéért, a melynél fogva  Jó-
tékonyságából évről-évre fokozódó  bőkezűséggel juttat á főpász-
tori segítségre valóban rászorult elemi iskoláknak és tanítók-
nak is, hálás köszönetét jegyzőkönyvileg fejezte  ki, mit a s a-
tusgyUlés is a maga részéről határozatul kimondott. 

Az elemi iskolai tanítói nyugdijalap 'ügye. 
Az erdélyi r<'<m. katho ikus status 1876-ik évi jnlins 

6. án és következő napjain tartott gyűlésében a gimnasiumi és 
képezdei tanárok, néptanítók és tanitóLŐk, nevelök és nevelő-
nők nyngdijalapjának szabályait megállapította volt (Lásd aJI. 
rész 187. és következő lapjait.) De b. e. Tréfort  Ágoston mi-
niszter úr c szabályoktól a jóváhagyást az 1875-ik évi XXXII. 
országos törvényezikk nyomán megtagadta, és fennálló  ilyetén 
nyugdijalapunk további fen  tartását csak azon erd. róm. kath* 
népiskolai világi papi és világi tanítók és tanítónők számára 
engedte meg, kik az erdélyi róm. kath. elemi iskolai alapból 
fizetést  vagy segélyt búznak. 

Az 1879-ki statusgyülés tehát ily értelemben nyugdíjala-
punk szabályait módosította. (Lásd a II. r. 233. és kővetkefcő 
lapjait) Minek folytán  ez alapunknak csak 69 tafga  van. 
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A néptanítók sorsának javítását & azok és hátramara-
dottjain végellátási igényei kedvezőbb szabályozását czélzó 1891-ib 
évi 43. t cz. 13. §-a értelmében az erdélyi róm. kath. status, mint 
az 1875-ik évi 32-ik t. cz. 31. §-ában foglalt  kedvezmény alap-
ján az országos tanitói nyugdíjintézethez való hozzájárulás kö-
telezettsége alól felmentett  iskola fentartó,  ezt a kedvezményt 
a külön nyugdij-intézetbe már felvett  tanítókra és tanítónőkre 
nézve jövőben is feltétlenül  élvezi. Az idézett törvény hatályba 
lépte után azonban csak az esetben lett jogosítva a status az 
erdélyi róm. kath. elemi iskolai tanitói nyugdij alapba üj tagokat 
felvenni,  ha a törvény szentesítésétől, tehát 1891. évi deczember 
hó 27-től számított hat hónap alatt, tehát f.  évi junius hó 27-ig 
Írásban kijelentette, hogy az érintett határidő után nyugdíjinté-
zetébe felveendő  tanítók és tanítónők részére, azoknak az 1891-ifc 
évi 43-ik tezikkben megállapítottnál nagyobb megterheltetése 
nélkül legalább is annyi és oly mérvll végellátást s más elő-
nyöket biztosit, mint mennyit az idézett törvény nyújt. 

Az igazgató-tanács azt a nézetet vallván, hogy e fontos 
kérdésben végérvényesen nyilatkozni az erd. róm. kath. status 
részéről csak az erd. róm. kath. statusgyülés hivatott, mert a 
kath. önkormányzatnak egy már megszerzett jogáról csak is e 
gyUlés hivatott rendelkezni, egy terjedelmes alapos munkálatban 
kimutatván azon előnyöket, melyek a külön nyugdijalap fentar-
tásából erednek, de vizsgálata tárgyává tette a külön nyugdijalap 
fentartásával  járó akadályokat és másfelől  azt a helyzetet is, mely 
előállana, ha a status a külön nyugdijalap kiváltságáról le-
mondana. 

A jelzett vizsgálat eredményeül az igazgató tanács azt ja-
vasolta, mondja ki a statusgyülés, s az igazgató tanácsot ha-
talmazza fel,  hogy az esetben, ha a külön nyugdijalap jelenlegi 
tagjait az országos alapnak méltányos fizetési  feltételek  mellett 
8 oly módon, hogy ők is részesüljenek, az 1891. évi 43. t.-ez. 
kedvezményeiben, átadni lehet, az átadást foganatosítsa  s a kü-
lön nyugdij-alap fentartásának  kedvezményéről mondjon le, saz 
elemi iskolai alapnak a tényleges nyugdíjazások és segélyezések 
által igénybe nem vett jövedelméhez az elemi iskolai szükségletek-
re való fordítására  nézve a jövő évi statusgyülés elé terjesszen 
részletes javaslatot; ha pedig az egyezség méltányos és 
előnyös fizetési  feltételekkel  nem teljesíthető, akkor a külön nyug-
díj-alapszabályokat a törvény által is megkívánt elvek szerint 
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módosítva ideje korán mntassa be a közoktatásügyi kormánynak. 
Utóbbi esetben a tényleg már felvett  nyugdij-alap tagoknak 
jogukban álland saját tetszésük szerint, vagy a mostani fizetési 
módozat mellett - az évi 5 frt  dij fizetés  mellett megmaradni 
— de egyúttal a régi alapszabály szeriut biztositott kedvezmé-
nyekkel beérni, vagy pedig a felemelendő  dijakat fizetni,  a 
múltba visszamenőleg is, s az fg  kedvezményeket maguknak 8 
családjuknak biztosítani. 

A statusgyülés e javaslatot egyhangúlag elfogadta  és ha-
tározatul kimondotta. 

/) 
Az erdélyi r. kath. hitközségi egyházi és iskolai tanács 

szervezete. 
D. a J. Kr! 

Sz. 50—1877. Terjedelmes egyházmegyénkben a hitköz-
ségek saját templomaik és iskoláik ügyeibe s azok fentartásának 
kérdéseibe már régóta rendesen megválasztott képviselők által 
szoktak befolyást  gyakorolni. S miután önkormányzati szerve-
zetünk alapzatát a templom és iskola ügyeire gyakorolt és 
gyakorlnndó befolyás  képezi, már 1869. évi 2200 sz a. kiadott 
főpásztori  körlevelünkben siettünk az egyházközségi tanácsok 
szervezetét és hatáskörét megállapítani, határozott szabályokba 
foglalni  s ezen szabályokat miheztartás végett előírni. Most em-
litett körlevelünkben, jnlesen az iskola ügyeire vonatkozólag az 
1868. évi XXXVfll-ik  t  cz. intézkedéseit tartottuk szem előtt. 
De azóta megalkottatván a népiskolai hatóságokról szóló 1876 
évi XXVIII-ik országos tőrvényczikk, mely a közös községi 
iskolaszékek szervezetét és hatáskörét az eddiginél szélesebb 
alapra fekteti  — szükségessé vált, hogy a hitközségi iskolaszé-
kek is a most emiitett tőrvényczikk intézkedéscinek figyelembe 
vételével újból rendeztessenek, szervezetük s hatáskörüket kör-
vonalozó ujabb szabályokkal láttasanak el. — n- végből a ma-
gyarországi nagyméltóságú püspöki kar együttes tanácskozásra 
gyűlvén össze, a hitközségi iskolaszékek szerv-/ete és hatáskö-
rére vonatkozó rendszabályokat kidolgozta. — Mi nem késtünk 
ezen rendszabályokat a nálunk már érvényben állott hasonló 
szabályokkal gondosan összevetni, hogy igy tekintettel egyház-
megyénk különleges viszonyaira, a hitközségek egyházi és iskolai 
tanácsainak szervezetét és hatáskörét felölelő  oly rendszabályo-
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kat állithas8Qnk Össze, melyek a népiskolai hatóságokról szóló 
törvényezikk intézkedéseinek megfeleljenek,  s e mellett a hit-
községi tanácsnak, a) mint egyházi tanácsnak, b) mint iskola 
széknek hatáskörét és teendőit szabatosan és kimerítően előso-
rolják. Minthogy a hitközséget ugyanazon egy szent hitben élő 
vallásos családok összcsége képezi, s a valóban hitbuzgó család 
az iskolát — igen helyesen — az egyház veteményes kertjének 
s a templom előcsarnokának tekinti, önkényt következik) 
bogy a családok összességéből alakult hitközség is an-
nak tekintse ; és valamint a hitközség ugyanazon egy 
szent vallásban élő családok összességéből származik: ugy 
a hitközség iskolája is azon egyUdvözitő hitben élő családoknak 
köszöni eredetét, mely családok növendék magzataikat, az is-
kola gondjaira bizzák, hogy helyettük és nevükben azok neve-
lését folytassa,  ártatlan lelküket és fogékony  szivüket az anya-
szentegyház által hirdetett isteni igazságokkal táplálja, a szent 
ségek és kegyszerek malasztjával megszentelje. — Az iskola 
ezen magasztos eredetéből kézzel foghatóan  következik, hogy az 
iskola és ezzel a nevelés csak akkor áll biztos és Üdvös alapon, 
ha a vallás szent igazságaira van fektetve,  és hogy a valódian 
vallásos keresztény család legdrágább kincsét, szive magzatját 
oly iskolára, melyben, mint a községi közös és állami isko-
lákban a hitoktatás csak kegyelemből nyer helyet s igy is a 
legutolsót — nem bizbatja. 

Az olyan iskolák, melyekben a hitoktatás csak mellékes 
ügynek tekintetik, a vallásos családok bizományosai nem lehetnek 
soha, mert a család nevelői küldetését Istentől nyervén, az 
iskola s annak tanítója pedig a családoktól, mi sem világosabb 
mint az, bogy az olyan r. k. szülők, kik gyermekeiket vallás-
közönbös, vagy nem róm. kath. vallású iskolába küldik, Istentől 
nyert nevelői hivatásukat teljesen félreismerik,  magukat Isten 
legszentebb rendelésével ellentétbe helyezik és saját lelkiisme 
retükkel szükségképen meghasonlásba jőnek. 

Ily szoros és szent kapocs lévén a vallásos család, az 
egyház és iskola között jónak, hasznosnak és felette  üdvösnek 
találtuk, hogy az egyházi, templomi és iskolai ügyek felett 
minden bitközségben ugyanazon egy testület, mint egyházi és 
iskolai tanács őrködjék. E czélból az alább közlendő ujabb sza 
bályokat is ngy állapítottuk meg, bogy a templom- és iskolára 
vonatkozó ügyeket magokba foglalják.  Habár a szabályokban 
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a hitközségnek a dolog természeténél fogva  egymástój elválaszt-
hatlan igen fontos  két Ugye az egyház ós iskola ugyana/on egy 
testület őrködése és körültekintő gondozására bizatik, a nagyobh, 
főkép  a városi hitközségek képviselő testületét felhatalmazzuk, 
hogy ha czélszerü és ohajtandónak találja, mint hitközségi tanács 
saját kebeléhői külön iskolaszéket alakithasson, s az iskolára 
vonatkozó teendőket ezen iskolaszékre bízhassa, mely külöu 
iskolaszéknek elnöke szintén a helybeli lelkész leend. — To-
vábbá a népesebb, jelesen a nagyobb városi hitközségekben, 
eltérőleg a szabályok 5. §.-étői, ha a körülmények ohajtandóvá 
teszik, 12 tanácsosnál több is választható. 

Ezeket előre bocsátva, felhívjuk  a tisztelendő lelkészkedő 
papságot, a kerületi espcrcstanfciügyelő  urakat, Krisztusban 
kedvelt Fiainkat és munkatársainkat, hogy: 

1) Mindazon hitközségekben, melyekben az egyházi és 
iskolai tanács az 1869-ben kiadott szabályok értelmében szer-
vezve uem volna, azt az ujabb szabályok értelmében azonnal 
szervezzék. 

2) Azon bitközségekben, melyekben az emiitett egyházi 
és iskolai tanács a régibb szabályok szerint rendezve van, azt 
a mennyiben szükséges szervezzék és alakítsák az ujabb sza-
bályok szerint. 

3) Az egyházi és iskolai tanács tisztelt tagjait, Krisztusban 
kedvelt híveinket pedig Isten szent nevére kérjük, hogy magu-
kat a hitközség bizományosainak tekintvén a gondjaikra bízott 
egyházi és iskolai ügyekben Isten szent tetszése szerint, meg 
bízóik s ezek gyermekeinek lelki üdvére hiven eljárni iparkod-
janak. 

Fennemlitett 1869, évi 2200 számú körlevelünk b< vehető 
sorait és végszavait, valamint az azokban lerakott örökérvényű 
nevelési elveket változatlanul fenntartva  s mindnyájetoknak újbóli 
átolvasás és megszivlelés végett melegen ajánlva, az egyház-
községi tanácsok szervezetére és hatáskörére \onatkozólag akkor 
kiadott szabályokat ezennel batályou kivül helyezzük, s addig 
is, mig a kath. népiskolák számára kidolgozott tantervet meg-
küldhetnők, a hitközségi egyházi és iskolai tanács szervezete 
és hatáskörére vonatkozó uj rendszabályokat ezennel elöirjuk 
és miheztartás végett közöljük amint következik : 
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A hitközségi egyházi és iskolai tanács szervezete és 
hatásköre. 

1. §. Minden hitközségben az egyház és iskola külső és 
helyi Ügyeit ugyanazon hitközségnek arra jogosult tagjai inté-
zik és gondozzák , 

a) együttesen a hitközségi közgyűlésben, 
b) állandóan az egyházi és iskolai tanácsban, a helybeli 

lelkipásztornak mint rendszerinti elnöknek vezérlete alatt. 
A fiókegyházak,  ha csak külön érdékek és tekintetek mást 

nem kívánnak, önkormányzati tekintetben az anyaközségbez 
csatoltatnak. 

1. A k ö z g y ű l é s r ő l (megyegyttlé*). 
2. §. A hitközségben minden kathol. családfő,  ki önnálló 

házat tart, és semmi bélyegző s botránykoztató cselekedettel 
keresztény kathol. jellegét be nem szenyezte, a hitközségi köz-
gyűlésnek tagja, s mint ilyen, szavazattal bír az előforduló 
egyházi és iskolai ügyek elintézésében. 

3. §. A hitközségi közgyűlés hatásköre kiterjed a közsé-
gi templomra és iskolára, ezeknek vagyonára, a községben lé-
tező kegyes alapítványokra, a keresztény tisztességes élet és 
rendtartás védelmére, továbbá a lelkész és kántortanítók meg-
választására is a teljesitett kegyúri kötelességeknél fogva  arra 
jogosult hitközségekben. 

4. §. Hitközségi közgyűlés rendesen minden évben egy-
szer összehívandó, hogy az azon évben lefolyt  egyházi és is 
kolai ügyek állásáról és sürgősebb szükségeiről értesíttessék, s 
ezek iránti intézkedéseit megtehesse. A gyűlést a plébános biv-
ja össze, ki annak rendes elnöke. 

II. Az e g y h á z i és i s k o l a i t a n á c s a l k a t r é s z e i . 
5. §. A hitközség közgyűlésén kivül a bitközség egyházi 

és iskolai ügyeit minden parochiában állandóul képviseli az 
egyházi és iskolai tanács, melynek tagjai: 

H i v a t a l n á l fogva : 
1. a plébános vagy helyettes plébános, 
2. a bitközségi népiskolák rendes tanitói; kik azonban hol 

négyen vagy azon felül  nyolczig vannak, egyet, — hol nyol-
ezan vagy azon felül  vannak, kettőt bárom évről három évre 
kebelökből megválasztanak; 



* 

V á l a s z t á s u t j á n : 
3. a főgondnok, 
4. az algondnok, 
5. kisebb községekben hat, nagyobb községekben és vá-

rosokban 12 tanácsos, kik a hitközségi közgyűlésben szavazat-
többséggel választatnak. 

Ezek közUl a főgondnok  és az algondnok a pUspöki hiva-
tal megerősitése alá tartozik, de a megválasztott tanácsosok is 
oda, tndomásvétel végett feljelentendők. 
III. Az e g y h á z i és i s k o l a i t a n á c s m e g a l a k u l á s a . 

6. §. Választó képességgel bir minden kath. férfi,  ki a 
2-ik §. értelmében a hitközség tagja, és az egyházi s iskolai 
ügyek fenn  és jókarban tartásához hozzá járul. 

7. §. Választó képességgel nem birnak azok, kik az 1871 
évi XVIII. t. cz. 39 §-ának a) h) c) és d) pontjai értelmében 
a községi választásokból ki vannak zárva. Jelesen : 

a) a hadsereg állományában tettleg szolgáló katonák, va-
lamint tettleges állományban lévő honvédek; 

b) kik valamely bűntény miatt vizsgálati fogságban  vannak. 
c) kik valamely bUntény miatt elmarasztaltattak, a ma-

rasztaló Ítélet kiherdetésétől a büntetés egész tartalma alatt; 
d) a csőd alatt lévők. 
8. §. Egyházi és iskolai tanács-tagokul raegválasztbatók 

azon hitközségbeli választók, kik érett korúak, keresztény jám-
bor életet élnek, az egyházi és iskolai ügyekhez lehetőleg ér-
tenek, olvasni és irni tudnak. 

9. §. Az első választás alkalmával a választók összeírását 
és a választást az illetékes plébános, vagy b. plébános a hit-
község két választott tagjával eszközli, illetőleg vezeti; a kö-
vetkező választásoknál azonban, vagy ott, hol az egyházi s is-
kolai képviselet már életben van, ez saját kebeléből kiküld két 
tagot, kik a plébános elnöklete alatt az összeírást és a válasz-
tást eszközlik. 

10. §. A választók lajstroma megtekintés és netaláni fel-
szólamlás végett bárom napig kitétetik. Ezen idő alatt a felszó-
lamlások az összeíró bizottságnál bejelentendők, mely azokat 
saját véleménye kíséretében végeldöntés végett az egyházme-
gyei hatósághoz felterjeszti. 

11. §. Az összeírás befejezése  és a felszólamlások  elinté-
98?z ntán a választás napját a plébános vagy h. plébános nyolez 
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nappal előbb a szószékről kihirdeti A hirdetmény azután a 
templom vagy iskola ajtajára kifilggesztotik.  A hirdetményben 
a választás helye és módja is határozottan kitílzctik. 

12. §. A választás szavazás által, vagy élőszóval, vagy 
Írott jegygyei történik. A szavazó tartozik személyesen megje-
lenni. 

13. §. A szavazatokat az elnök és a bizottság szedi, s az 
eredményt kihirdeti. 

14. §. A megválasztásra egyszeri! szavazattöbbség elé?sé 
ges; egyenlő szavazatszámnál a nagyobb életkor dönt. , 

15. §. A megválasztott tag ellen a választás után nyolez 
napig a püspöki hatóságnál kifogást  tenni szabad. Ez a kifő 
gást megvizsgálja, és ha alaposnak találja, a választást meg-
semmisíti; ellenkező esetben a kifogás  elvetésével a választást 
megerősíti. A kitörölt tag helyét az foglalja  el, ki a megvá-
lasztottak után legtöbb szavazattal bir. Ugyanez történik vala* 
mely tanácstagnak időközbeni elhalása esetében is. 

16. §. A tagok három évre választatnak, de ezen idő le-
telte után újra niegválaszthatók. A fögondnok  hivatala állandó. 

17. §. Ha az illető hitközség a tagok megválasztását a 
három év letelte után négyhét alutt újonnan nem eszközölné, 
ezeket a hitközség tagjaiból a plébános és az egyházkerületi 
tanfelügyelő  felterjesztésére  a püspÖKÍ hatóság nevezi ki, mely-
nek működése egy évig, s ezután pedig addig tart, mig a hit-
község választási jogával élni nem akar. 

18. §. A hitközség egyházi és iskolai tanácsának elnöke 
a helybeli lelkipásztor, s ha ez gátolva volna, a fögondnok. 
Jegyzőt a tanács maga kebeléből választ. 

19. §. A tanács üléseiben minden határozat a jelenlévők 
általános szavazat-többségével hozatik. A tanács kebelében meg-
ejtett választásoknál a választott tagok kétharmadának, más 
érvényes határozatok hozatalára pedig általános szavazó több 
ségnek jelenléte szükséges. Egyenlő szavazatszámnál az elnök 
dönt. 

20. §. A tanács választott tagjai hivataluk pontos teljesíté-
sére lelkiismeretben kötelesek. A fögondnok  és algondnok ilyen 
esküdt tesznek: 

,;Én N. N. esküszöm az élő Istenre, a bold. szllz Máriára 
és Isten minden szentjeire, hogy mint az n —i egyházi és isko-
lai tanács gondnoka, kötelességeimet biven és pontosan teljesi-
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teni, az egyház és iskola javát tehetségem szerént előmozditan' 
és annak rám bizott vagy hízandó mlndenucmlt vagyonát lelki-
ismeretesen k"ze!ui fogom  Isten ingem ugy-segéljen." 

21. §. A tanács hatásköre kiteljed a hitközség plébániai, 
templomi, iskolai, kegyes alapitványi vagyonára, az egyház 
javának és az iskolai tanügynek előmozdítására, de a pUspöki 
joghatóság, a kegyúri és rendes tanhatósági jogok sértetlen 
fentartása  mellett. 

22. §. A tanács rendeseu minden hónapban egyszer gyű-
lést tart, és ezen kivUl mindannyiszor, valahányszor az elnök s 
a tanácstagok fele,  vagy az egyházi és iskolai Ügyek érdekei 
megkívánják. A gyűlést a plébános hivja össze, vagy akadá-
lyoztatása esetében és tudtával a főgondnok. 
IV. A h i t k ö z s é g i e g y h á z i t a n á c s főbb  t e e n d ő i : 

23. §. A hitközségi tanács főbb  teendői az egyházi Ügyek* 
ben a következők: 

a) Az egyházközség vagyonát s annak jövedelmeit, úgy-
szintén az egyházközség javára tett alapítványokat rendelte-
tésükhöz híven, s az azokra vonatkozólag fennálló  szabályok 
pontos megtartásával a püspöki hatóság felügyelete  alatt és 
rendeletei szerént kezeli. A mennyiben pedig az ily alapítvá-
nyok kezelését az alapító kifejezett  szándéka szerént másra 
bizta volna, azok szabályszerű és rendeltetésöknek megfelelő 
kezelését ellenőrzi. 

b) Ügyel a templom, a plébánia és iskola épületeinek jó 
karban tartására, s illetőleg a mennyiben ez nem a kegyúr 
teendője volna, arról rendelkezik. 

c) egyházi és iskolai nagyobb építkezések iránt a pUspöki 
hatóságnak jelentést teszen, attól engedélyt kér, a nyert enge-
dély és rendelés szerént az építést eszközli. Halasztást nem 
szenvedő javításokat pedig felelősség  és utólagos feljelentés 
mellett rögtön eszközöltet. 

d) az egyházközség tőkésíthető pénzeit 100 forintig  bezá-
rólag kikölcsönzi, s földeit,  ha czélszerübhnek tartja, bérbe adja, 
arra figyelni  tartozván, hogy a kölcsönvevő legalább kétszer 
annyi értékű biztosítékot nyújtson. A kötelezvények és biztosí-
tékok másolatai utólagosan a püspöki hatósághoz fel  terjesztet-
nek, s a kikölcsönzött összegé: t a tanácsnak minden tagja az 
elnökkel együtt, s egyenként felelős.  Száz forintnál  nagyobb 
Összegek, valamint a földek  bérbe adása a pUspöki hatóságnak 
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előlegesen a kötelezvények, szerződések és biztosítékok felmtt 
tatása mellett bejelentcndők, ugy bogy az illető kikölcsönzés 
vagy bérlet csak a pUspöki hatóság jóváhagyása ntán és ren-
delése szerént érvényesíthető. Az elnök és vagyonkezelő gond-
nok mttködésök tartama alatt a templom pénztárából kölcsönt 
nem vehetnek. 

e) A kisebbb valamint nagyobb pénzösszegeket (az utób-
biakat addig, míg azok elhelyezéséről a pUspöki hatóság enge-
délyével és intézkedése szerint rendelkezhetik,) jó bitelU taka-
rékpénztárba adhatja. 

f)  A szükséges évi kiadásokról gondoskodik. De ha a 
rendszeresített kiadásokon felttl  egy czimen 50 foríqtnál  nagyobb 
kiadások szükségeltetnének, ezekre az egyházmegyei hatóságtól 
engedélyt kér. 

g) Ha ájtatos alapítványok tétetnek, minthogy azok az 
egyházmegyei hatóság jóváhagyásától függnek,  az azokról szóló 
három példányban kiállított szabályszerű alapítványi leveleket, 
s egyébb ide tartozó okmányokat megerősítés végett ugyanazon 
püspöki hatósághoz felterjeszti. 

h) A templomi, plébániai és iskolai leltárt elkészíti és 
rendben tartja. 

i) A templomi és iskolai számadásokat megvizsgálja. 

V. A h i t k ö z s é g i t a n á c s n a k , m i n t i s k o l a ; 
s z é k n e k f ő b b  t e e n d ő i : 

A) A t a n ü g y r e nézve : 
24. §. Az egyházközségi tanácsnak mint iskolai széknek 

elnöke, az elnökök és tagok névsorát az espereskerületi tanfel-
ügyelő utján a pUspöki hatóságnak, és az illetékes állami tan-
felügyelőnek  haladék nélkül írásban bejelenti. 

25. §. Minden év végén az iskolai számadások megvizs-
gálása végett ülést tart, ezen kivül pedig minden hónapban és 
valahányszor az elnök, vagy a tanácstagok fele  kívánja. A gyű-
lést rendszerént az egyházi elnök, akadályoztatása esetében, az 
ö tudtával és beleegyezésével a világi elnök (fögondnok)  hivja 
egybe. 

26. §. A tanácskozásokról rendes jegyzőkönyvet vezet, 
melyet az elnök és a jelen voltak két megbízottja hitelesít E 
jegyzőkönyvet az egyházi elnök őrzi, az egyházkerületi esperes 
tanfelügyelő  pedig hivatalos iskola-látogatása alkalmával aláírja. 
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A. jegyzőkönyv kivonata minden, a fennálló  szabályok szerint 
pUspöki elintézést vagy jóváhagyást igénylő ügyben, B külön-
ben is valahányszor a püspöki hatóság kivonja, az egyházi el-
nök és a jegyző aláírásával ezen hatóság elé terjesztetik. 

27. §. A tanítókat a megttresült oly állomásokra, melye-
ket a hitközség vagy teljesen vagy legalább jelentékeny rész. 
ben tart fenn,  mindenkor előlegesen kihirdetett pályázat foly-
tán, az e hivatalra képesítettek közül, az egyházkerületi espe-
res—tanfelügyelőnek  vagy helyettesének, mint egyházhatósági 
biztosnak jelenlétében, a választásra jogosultak által megválasz-
tatja. A megválasztási jegyzőkönyvet a megválasztott tanitó bi-
zonyítványaival együtt, az egyházkerületi tanfelügyelőség  utján 
a választás megerősítése végett a pUspöüi hatósághoz felter-
jeszti. 

Oly esetekben, midőn valamely tanitói állomás véglege-
sen be nem tölthető, arra képesített segéd-tanitót az egyházme-
gyei hatóság jóváhagyásával ideiglenesen alkalmaz. 

Ha pedig a hitközség a tanító-választásra eddig jogosulva 
nem volna, az iskolai szék arra törekszik, hogy a bitközség az 
iskola emelése, és a tanitói állomások jobb dotátiója által a 
választás jogát kiérdemelje; addig pedig az ily tanitói állomá-
sok Uresedési eseteiben a pUspöki hatóságnál jelentést teszen, 
és alkalmas tanítók kinevezését szorgalmazza. 

28. §. A szükségesekké vált segédtanítói állomásokat felál-
lítja cs betölti. E végett okleveles tanítókat vagy képezdét 
végzett egyéneket segédtanitókul meghívhat, mit ha nem tel-
jesítene, a segédtanítót az egyházkerületi esperes-tanfelügyelő 
alkalmazza. Ezen meghívás vagy alkalmazás a pUspöki ható-
sághoz megerősités végett felterjesztendő. 

29. §. A megválasztott és püspökileg megerősített tanitó 
az egyházkerületi utantclügyelő, vagy ennek akadályoztatása 
esetében a helybeli plébános által leszen hivatalába bevezeten-
dő, és pedig a hivők jelenlétében, a templomban, hol a tridenti 
szent zsinat határozata szerinti bitvallást ünnepélyesen leteszi. 

30. g. A rendes és segédtanítók fizetését,  a helyi körülmé-
nyek szerint, tekintettel a népiskolai törvény 142 §-ára meg 
állapítja, 8 arról az egyházkerületi tanfelügyelőség  utján a püs-
pöki hatóságuak jelentést teszen. A megállapított tanitói dijle-
vél az egyházkerületi tanfelügyelőség  utján az illetékes püspöki 
hatóságnak két példányban előre felterjesztendő  és csak annak 
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jóváhagyása után lesz érvényes Jóváhagyás után az egyik pél-
dány a pUspöki hivatali.levéltárba letétetik, a máúkaz iskolai 
széknek visszaküldetik. A tanítónak hiteles másolat adatik. 

31. §. Az összeírt tankötelesek névsorát a községi elöljá-
róságtól átveszi és szigorúan felügyel,  hogy ezek az iskolába 
rendesen járjanak; a mulasztók szülőit vagy gondviselőit első 
izben meginti, azután a mulasztások jegyzékét minden két hét -
ben a községi előljáróságuak a büntetések kiszabása végett át-
adja, és attól a behajtott büntetés pénzeket az iskola javára 
átveszi. 

32. §. Intézkedik az iskolák szükséges tanszerekkel való 
ellátásáról, és a tanitók illetményeinek pontos kiszolgáltatásáról. 

33 §. A szükséges tankönyvek beszerzéséről gondoskodik, 
ügyelvén, hogy az iskolában oly fcönyvek  és térképek ne basz-
náltássanak, melyek a püspöki hatóság által engedélyezve nin-
csenek, vagy melyek használatát a kormány eltiltotta. 

34. §. Felügyel, hogy a tanitók a pUspöki hatóság által 
megállapított és hitelesített tantervet szorosan megtartsák. 

35. §. Mint a hitközségben a népnevelés ügyének őre, 
gondoskodik, hogy a népiskolai törvény 50-ik §-a értelmében az 
ismétlő oktatások mindenütt megtartassanak, és azokra a 13— 
15 éves tanulók pontosan eljárjanak; továbbá, hogy a körül-
ményekhez képest a hitközségben kisdedóvoda, felsőbbb  nép-
iskola, vagy polgári iskola állittassék fel. 

36. §. Kiküldöttjei által az iskolát hetenként meglátogatja. 
ti  kiküldöttek a tanításba bele nem szólhatnak, hanem csak az 
iskolát és a tanítás menetét szemlélik meg. Tudomást szerez-
nek arról, valljon a gyermekek rendesen járnak-e iskolába? a 
a tanítás imádsággal kezdődik és végződik-e? a leány gyerme-
kek külön oldalon ülnek-e ? a tanítót az iskola netaláni szük-
ségei felől  kikérdezik, és a tapasztaltakról az iskolai széknek 
jelentést tesznek. 

37. §. A hanyag vagy rossz magaviseletű tanítót az egy-
házkeiületi tanfelügyelőnek  feljelenti;  ellenben a szorgalmas és 
kitűnő tanító Ugyekezetének jutalmazásáról gondoskodik. 

38. §. Iskolai fegyelmi  ügyekben, ugy szintén a szülőkés 
tanitók között felmerülhető  perekben intézkedik és első folya 
modásulag itél; határozata ellen azonban mindkét fél  15 nap 
alatt a pUspöki hatósághoz fellebbezhet. 

39. §. Az iskolai szorgalmi és szünidőd tartását a tör-
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vényszabta korlátok között meghatározza, a szorgalomidő kez-
detét legalább két héttel előbb kihirdeti. 

40. §. Az évi vizsgálatokon jelen van, és a kitűnő tanulók 
raegjutalmazásáról gondoskodik/ 

41. §. Az iskolában tapasztalt nevezetesebb hiányokat vagy 
szükséges javitásokat a mennyiben azokat maga el nem bánt-
hatná, illetőleg nem eszközölhetné, az egyházkerületi tanfelügyelő 
utján a pUspöki hatóságnak feljelenti. 

42. §. Az erdélyi egyházmegyei néptanítók nyugdíjintéze-
tének a tanítóktól a kibocsátott szabályok szerént fizetendő  il-
letékeket beszedi, s maga idejében a nyugdijalap igazgatóságá-
nak átszolgáltatja. 

43. g. Atalában felügyel,  hogy a püspöki hatóságnak az 
iskolai Ügyekre vonatkozó minden rendelete pontosan végrehaj-
tassák. 

44. §. A megállapított és hitelesített tanterv alapján a 
tanítók hozzájárulásával a helyi körülményekhez s a tanítók 
számához mért, tanítási tervet (órarend) dolgoz ki évről évre, 
melyet a tanitó a tanterem falára  kifüggeszt,  és tanítási eljá-
rásában pontosan követ. 

45. g. Felügyel a hitközségi iskolában a közegészségi ál-
lapotra; s ugy az 1868 évi XXXVIII. t. cz. 27. és 28 gg-ban 
valamint a közegészségügy rendezéséről szóló 1876 évi XIV. 
t. cz. 27—35 gg-ban foglalt  rendeletek megtartására. 

46. g. A tanügyi statisztikai adatokat elkészíti, hogy azo-
kat kívánatra vagy a püspöki hatóságnak, vagy a kormány 
képvisélőjének kiszolgáltathassa. 

47. g. Az iskolai ügyekben a közigazgatási bizottságtól 
hozzá intézett megkereséseknek eleget teszen, a bekivánt táblá-
zatokat, kimutatásokat stb. kiadja, s a sérelmes eseteket a 
pUspöki hatóságnak feljelenti. 

48. g. Szigorúan felügyel  a rendes és segédtanítóknak er-
kölcsi magaviseletére, hivatali kötelességeik pontos és szorgal-
mas teljesitesére, a növendékkel való bánásmódjukra, valamint arra 
is, hogy a népiskolai törvény 141 g-ának értelmében a kántori 
szokott teendőkön kivül semmi más hivatalt ne viseljenek, vagy 
a püspöki hatóság által meg nem engedett mellékfoglalkozást 
ne gyakoroljanak. 

49. g. Határoz a tandij behozatala vagy megszüntetése 
iránt, de mindig tekintettel a népiskolai törvény 1, 50, és51-ik 
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§§-aira, melyekben a tankötelezettség, és szegénységüket kimu 
tató gyermekek tandíj mentessége van kimondva. 

B) Az i s k o l a i v a g y o n k e z e l é s é r e n é z v e : 
50. §. Az iskola ingatlan vagyonát, jövedelmeit és tőkéit a 

23 §. pontjai szerént, a hol a szükség megkívánná egy külön 
iskolai gondnok közbejöttével kezeli. 

51. §. Az iskola évi szükségleteiről ide értve a tanitók 
járandóságait is, rendes költségvetést készít, melyben pontosan 
felsorolja  mindazon forrásokat,  melyekből az iskola évi jövedel-
mét meríti. 

52. §. Felügyel az iskolai épület és a tanítói lak jókarban 
tartására és az iránt a szükséghez képest intézkedik. 

53. §. Nagyobb iskolai építkezések iránt a püspöki ható-
ságnak a terv és költségvetés melléklésével felterjesztést  teszen, 
attól engedélyt kér, s az engedély és rendelet szerint az épitést-
eszközli. Halasztást nem tUrő javítások esetében pedig a 23. §• 
d. pontja szerént jár el. 

54. §. Az iskolai tőkepénzek elhelyezésében és biztositásá 
ban a 23. §. d. pontja szerint jár el. 

55. §. Gondoskodik az évi iskolai kiadások fedezetéről 
De ba a rendszeresített kiadásokon felül  egy czimen ötven fo-. 
rintnál nagyobb kiadás lenne szükséges, arra a püspöki hatóságtól 
az egyházkerületi tanfelügyelőség  utján engedélyt kér. 

55. §. Ha az iskola javára alapítványok tétetnek, azok 
iránt a 23. §. g. pontja szerént jár el. 

57. §. Az iskolai leltárt évenkint elkészíti és rendben tartja. 
58. §. Az iskolai számadásokat megvizsgálja, és felülvizs-

gálat végett, (miután azt a hitközség teljes gyűlésének bemu-
tatta,) az egyházkerületi tanfelügyelőség  utján a püspöki ható-
sághoz felterjeszti. 

VI. Az e g y h á z i és i s k o l a i t a n á c s t i s z t v i s e l ő i . 
59. §. A) Elnök . Az e'nök összehívja a gyűlést, kitűzi 

az elintézendő tárgyakai, vezeti a tanácskozásokat, kimondja és 
aleirja a határozatokat, s azok végrehajtását eszközli. A hitköz-
séget az egyházi és iskolai ügyekben képviseli. 

60. §. B) G o n d n o k . A gondnok 
a ) hivatalba léptekor leltár mellett átveszi a kezelendő va-

gyont, annak jövedelmeztetésére felügyel,  az egyházi tanács uta-
sításait végrehajtja, az iskolai épületek tisztántartásáról gondos-
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kodik, a szükséges javításokat a tanácsnak bejelenti, s annak 
utasitása szerint eszközli. 

b) A templom és iskola bevételeit és kiadásait egymás-
tól lehetőleg elkülönítve, felelőség  terhe alatt kezeli, az iskola 
tartozásait beszedi. Azonban mind a bevételekre vonatkozó el-
lennyugtákat, mind a kiadási nyugtákat a plébános ellenjegyzi, 
melyek csak igy érvényesek. Mindamellett az évi rendszeresí-
tett kiadásokon felül  rendkívül szükségekre a tanács előleges 
jóváhagyása vagy utasitása nélkül,egy ezimen 10 forintnál  nagyobb 
összeget nem adhat ki. 

e) A kiadásokról és bevételekről hiteles, a plébános mint 
elnök által ellenjegyzett s okiratokkal ellátott számadást vezet, 
és naplóját havonként, végszámadását pedig az év végével a 
hitközségi tanács, illetőleg a teljes gyUlés elé terjeszti. 

61. §. A főgondnok  teendőit akadályoztatása esetében az 
algondnok végzi.' 

62. §. C. J egyző . A jegyző vezeti a tanácsülések jegyző-
könyveit, elkészíti a szükséges kivonatokat és kimutatásokat, 
felszereli  a jelentéseket, s midőn szükséges, az elnökkel együtt 
aláírja. 

Kelt Károly Febérvártt, 1877. évi január 10-én. 
Mihály,  s. k., 

erd. püspök. 



Befejezés. 
Mindezekből, noha a legszükségesb adatok közlésére szo-

rítkoztam, a jóakaratú olvasó — ugy hiszem — képes lesz magá-
nak erdélyi róm. kath. püspöki megyénk csakuem három szá-
zados autonómiájáról, annak törvényeken alapuló jogosultságáról 
és az idők folyamán  történt fejlődéséről  és különböző, az idők 
körülményeihez alkalmaztatott alakulásairól egy világos képet 
alkotni. Látni fogja  a küzdelmeket, melyeken önkormányzatunk-
nak csaknem folytonosan  át kellett mennie; de egyszersmind 
lelki örömmel is veendi azon üdvös eredményeket, melyeket 
ez intézménynek egyházunk és hazánk legszentebb érdekeinek 
szolgálatában elődeink lángoló bitbuzgalma és hazaszeretete által 
kivívnia sikerült. 

Nyomukban járui törekszik mostani nemzedékünk is, 
melynek még mindig a küzdelem jutott egyik osztályrészéül; 
de a melyet azon felemelő  remény is kecsegtet, hogy a 
hullámzások áramlatából a végleges megállapodás partjára fogja 
önkormányzatunk hajóját kiköthetni. E remény bizonyára telje 
sülni fog,  mihelyt dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk, a 
magyar egyház legkegyelmesebb Főpátronusa ő felségének  azon. 
1867 iki augusztus 19-én kelt legfel&őbb  elhatározásának végle-
gesen fog  elég tétetni, melyben azt méltóztatik legkegyelmeseb-
ben elrendelni, hogy „azon módozatok, melyek szerint az ezelőtt 
a kath. commissio hatásköréhez tartozott ügyek az erdélyi róm. 
kath. státusnak 1866-ik évi január 10 dikén Kolozsvártt tartott 
gyűlése jegyzőkönyvében körülírt szerkezetű gyűlésnek és az 
annak kebeléből választandó bizottmánynak befolyásával  lesz-
nek kezelendők és elintézendők, ő Felségének magyar kormá-
nya által az összes érdekeltekkel egyetértőleg legfelsőbb  kegyúri 
és felügyelői  jogainak csorbítása nélkül fognak  megállapittatni 
és legfelsőbb  elhatározása alá terjesztetni." 
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Es mik ezen módozatok? Kik ezen érdeklettek? A felele-
tet e kérdésekre megadta az, ki 1866-ban az autonomiát njból 
felélesztette,  s kinek feleletét  nagyon is illetékes véleményül és 
némi tájékozásul a tisztelt olvasó közönséggel ezennel megismer-
etni czélszerlinek tartjuk. Szól pedig az következőképen: 

„Ezen összes érdeklettek, minta történeti okmányok mu-
tatják 1) ő cs. ap. királyi Felsége, legfelsőbb  kegyúri és fő-
felügyelői  jogánál fogva,  2) az erdélyi püspök egyházmegyéjé-
vel, annak egyházközségeivel és intézményeivel együtt az egy-
házi és hazai tőrvények s történetileg kifejtett  jogok és szoká-
sok alapján, 3) az erdélyi róm. kath. statusgyülés és annak 
kebeléből választott igazgató tanács az egyházmegyei hagyomá-
nyok s királyi főkegyúri  leiratoknál fogva.  Mindezekről semmi 
kétség sem forogván  fenn,  az ezen különböző tényezők által 
követendő összhangzatos eljárási módozat megállapításánál a 
közvagyon kezelésére és hasznosítására, a vegyes ügyek vég-
zésére és a tan- s nevelő-intézetek igazgatásárc kell hogy figye-
lemmel legyünk. 

I. Ő c8. s ap. k i r á l y i F e l s é g e l eg fe l sőbb  k e g y ú r i 
é8 fő fe lügye lő i  j o g a i n a k épen t a r t á s a . 

A) Az erdélyegyházmegyei hat közalap kezelésében és 
hasznosításában ö cs. s ap. királyi Felsége legfelsőbb  kegyúri 
és főfelügyelői  jogainak épen tartásával megállapítandó el-
járási módozatnál azoknak elhelyezése, pénzügyi kezelése és 
hasznosításának módja lesz meghatározandó. 

1) Mi a hat alap elhelyezését és pénzügyi kezelését illeti, 
nrra nézve két eljárási módozat lehetséges, vagy tudnillik azon 
alapok ezentúl is a királyi kincstárnál s annak pénzügyi keze-
lésénél maradnak, mint eddig; vagy pedig az erdélyi kath. 
statusgyülés, illetőleg igazgató tanács kezelésére bocsáttatnak. 
A vallás és közoktatásügyi minister ur 1873-iki junius 16-ikán 
1008 elnöki szám alatt az 1873-ik évi erdélyi statusgyülés 
azon főiiratára,  miszerint a kath. közalapok a statusgyülés által 
megválasztott igazgató tanácsnak átadassanak, aképen válaszolt, 
hogy e kívánalomnak az erdélyi püspöki megyét illetőleg kü-
lön és kivételesen azért nem tehet eleget, minthogy ezen kér-
dés együttesen az összes magyar állami kath. egyházra végér-
vényesen létesítendő önkormányzat megállapításának alkalmá-
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val és azzal szervezetesen fog  annak idején elintéztetni. Ezen 
válasz a státusgyülés emiitett jogos és méltányos kivánatának 
teljesítését egyenesen nem tagadta meg, hanem csak elhalasz-
totta. Azon esetben, ha ezen alapok az igazgató-tanács kezelé-
sére bocsáttatnak, oly szabályzatok lesznek megállapitandók, me-
lyek, mig egyfelől  azoknak biztonságáról és pontos fizetheté-
séről gondoskodnak, másfelől  a fegfelsöbb  kegyvri és felügye-
lői jogokat is tiszteletben tartatják, Mert Erdély katholikusai 
soha sem feledhetik,  hogy a dicsőségesen uralkodó Habsburg-
Lotbaringiai magyar királyi háznak köszönik nagy részben köz-
vagyonukat s az abból fentartott  közintézeteiket. 

2) Mi ezen közalapok hovaforditását  illeti, legyenek azok 
akár a királyi kincstár, akár az igazgató-tanács kezelése alatt 
ő cs. s ap. kir. Felsége legfelsőbb  kegyúri s felügyelői  jogai-
nak biztosítása végett megtartandó azon eijárási módozat, melyet a 
volt kath. bizottság követett és mely most is gyakorlatban van, 
hogy tudniilik 

a) ezen alapok ö Felsége dicső emlékű őseinek, mint 
azok létesítőinek, s illetőleg visszaállitóinak és gyarapítóinak, 
úgyszintén más jótevőknek szándéka szerint a kath. egyház és 
vallás szellemében az erdélyi katholikusok lelki és művelődési 
javára fordíttassanak,  mint azt az 1791-iki 54-ik erdélyi tör-
vényezikk is rendeli, *) 

b) Az alapoknak ő cs. s ap. királyi Felsége dicső elődei 
helybenhagyásával a különböző lelkészségekre, iskolákra, ne-
velő és egyébb jótékony intézetekre állandósított kiadásai csak 
ö Felsége legfelsőbb  beleegyezésével változtathatók meg. 
meg. 

Minden évben az alapok állásáról kimutatást kell a Fel-
séghez fölterjeszteni:  Valamint 

d) minden évben a jövő évi költségvetést helybenhagyás 
végett be kell mutatni a Felségnek. Mindez az erdélyi kath. 
közalapok ismertetett eredetéből, természetéből és czéljábóí, 
és a magyar apostoli király szent István utóda legfelsőbb 
kegyúri jogaiból önként következik. 

•) Sacratissima sua Majestas singulas religiones securas benigne 
reddit, quod piae fundationes  ad mentem ac intentionem fundatorum 
administrabuntur et cum fundationibus  aliarum religionam non commi-
scebuntur, salvo circaillas superinspectionis jure Majestati Regiae com-
petente. 
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B) A vegyesegyházi ügyek elintézésében, a mennyiben azok 
a polgári közhatésághoz tartoznának vagy azokhoz vitetnének, 
ö Felségének s magyar királyi kormányának jogai a hazai tör-
vények altal biztosítva lévén, azoktól elütő eljárási módozat 
megállapitásanak helye nincs. 

C) Az erdélyegyházmegyei közalapokból fentartott  róm. 
katb. tan. és nevelő intézetek igazgatásában ő cs. s ap. királyi 
Felsége legfelsőbb  kegyúri és főfelügyelői  jogainak épségben 
tartását hasonlókép a bazai törvények biztositják. 
II. Az e r d é l y i püspök , e g y h á z m e g y é j e , a n n a k 

e g y h á z k ö z s é g e i s i n t é z e t e i i r á n t i t e k i n t e t . 
A) A ker. kath. anyaszentegyház törvényei a püspököt az 

egyházmegyéjében levő minden egyházi vagyon felügyelőjének 
tekintik*), kinek az egyházi vagyon kezelői erről évenkint 
számot adni kötelesek. Ezen egyházi törvények, valamint az 
egész magyar egyházban, ugy az erdélyi egyházmegyében min-
dig**) érvényben voltak s most is kötelezők. Minélfogva  az 
erdélyi püspök számára az egyházmegye minden egyházi va-
gyouának kezelésében a felügyelői  jogot kétségtelenné teszik. 

Továbbá kétféle  egyházi vagyont kell az erdélyi egyház-
megyében megkülönböztetni, tudniilik a már emiitett hat köz-
alapot és egyéb egyházi vagyont, mely egyes egyházközségek 
és intézetek tulajdona. Az egyházmegyei vagyon ezen utóbbi 
nemének az illető egyházközségi tanácsok élükön a plébánosok-
kal és az intézeti elöljárók közvetlen kezelői és törvényesen 
elismert jogi képviselői, a kerületi főespereaek  felügyelete  s a 
püspök főfelügyelete  alatt és számadásaik fölül  vizsgálása a 
székeskáptalan tagjaiból s a püspöki szék kebelében levő pa-
pokból és világiakból a püspök által szervezett egyházmegyei 
számvevő hivatalhoz tartozik. 

Ezen vagyon kezelésében és a kezelés ellenőrzésében az 
eddigi eljárási módozat meghagyandó: mert abban a híveknek 
az al-és főgondnokok  és egyházközségi tanácsok által minden 
egyházközségben gyakorolt befolyása  a püspöknek csak ellen-
őrzési joga által van korlátozva; mert abba a volt katholikus 

•) o. 2 - 7. c. 10. q. 1. Conc. Trid. de ref.  sess. 22. c. 9. 
**) Már Bethlen Gábor fejedelem  Fejérdi Mártont és Rákóczy 

György Szalinai Istvánt biztosították a trienti szent zsinat által a Y'ca-
riusoknak engedett jogokban, tehát az egyházmegyei vagyonkezelés és 
felügyelés  jogában is. 
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bizottság sem szólott bele; mert különben arra egy külön köl< 
eséges hivatalt kellene beállítani minden ok nélkül, minthogy 
azt mint eddig, ngy ezentúl is a székes káptalan és püspöki 
számvevő hivatal minden költekezés nélkül elvégezi és mert az 
idézett egyházi törvények értelmében a püspököt illeti az egy-
házmegyei vagyon kezelésének ellenőrzése és fólmentése,  kö-
vetkezőleg a számadások akármely testület kezén mennének 
keresztül, mégis utoljára a pUspök elébe kellene, hogy kerül-
jenek jogérvényes fölül  vizsgálás és helybenhagyás végett 

A mi pedig az egyházmegyei hat közalapot illeti, azokra 
nézve is a püspök fölügyeleti  joga épségben tartandó. Ezt kö-
vetelik az egyházi törvények, melyek a püspökét minden egy-
házmegyei vagyon folügyelőjének  ismerik, jfczt  kivánta az ala-
pító Felségeknek legmagasabb akarata. Ezt a magán alapitók 
szándóka is, kik többnyire erdélyi pll6pökök és áldozárok lé-
vén, az időnkinti erdélyi püspökök betekintését alapitványaik 
kezelésébe nem zárták ki, Ezt a dolog természete, mert a püs 
pök lévén egyházmegyéjének kormányzója és minden erdély 
róm. kath. tan, nevelő és jótékony intézet főigazgatója,  szükség 
kép tudomást kell.ghogy bírjon azon alapok állásáról, melyek-
ből az egyházak, iskolák és intézetek szükségei fódöztetnek. 
Ezt követeli a folytonos  gyakorlat által szerzett jog, mert bizo-
nyos, bogy mióta ezen közalapok léteznek, azok kezelését a 
püspök mindig figyelemmel  kisérte s azok állapotáról évről év-
re kimutatás terjesztetett a pUspök elébe, a költségvetés vele 
mindig közöltetett s a számadásokra kötelezettek az ő utján 
nyerték fölmentvényeiket,  Ezt megkívánja végre az egyház-
megye egységes  vezetése, minek egyik követelménye az egy-
házmegye fejének  a közvagyon fölötti  fólügyelése,  hogy ne em-
lítsük azon érvet, miszerént ezen fölügyelet  az alapok fenmara 
dásának, hűséges kezelésének és rendeltetésökre fordításának 
legerősebb biztositéka. 

Ezekből következik, hogy az egyházmegyei közalapok ke-
zelésében meg kell tartani azon eljárási módozatot, melyet már 
a kath. bizottság megállapított volt 1776-ban november 20-ikán 
s mely azóta folytonos  gyakorlatban van, bogy tudniillik az 
alapok állásáról szóló kimutatások az erdélyi püspökkel észre-
vétele megtevése végett minden évben közöltetnek, hasonlóké-
pen közöltetik minden évben az előlegesen megállapított költ-
ségvetés s az ezen alapok kiadásairól szóló számodásokat az 
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illetők a püspökhöz nyújtják be s a püspök utján nyerik ki 
a fólraentvényeket, 

B) A vegyes egyházi ügyek végzésében a püspökkel egyet-
értő eljárás az egyedül helyes módozat, ugy a kegyúri joggya-
korlásának eddigi módja is. 

C) Az erdélyi püspöknek az erdélyi rom. kath. tan-és ne-
velőintézetek fölötti  főigazgatóságának  s azon eljárási módozat-
nak, melyet ez ügyben a volt kath. bizottság szemben az er-
délyi püspökkel követett, megtartása mellett igen fontos  érvek 
szólanak. Szól tudniillik ezen iskolák egyházmegyei természete, 
melyek ennélfogva  a püspök joghatósága alá tartoznak; szól 
némelyeknek alapitó oklevele, annak a Jézu*társaság föloszla-
tása után az egyházi jog eiejénél fogva  közvetlen pUspöki jog. 
hatóság alá vétele; szól azok igazgatásának szükséges összhang 
zata s az igazgatás megóvandó tekintélye, szólnak végre a leg-
felsőbb  királyi leiratok, a több mint százados gyakorlat s annak 
a mostoha viszonyok daczára ezen iskolák fenntartásában  s nagy 
részt a püspökök gondoskodása 8 adományozásai általi gyara-
podásában 8 emelkedésében kedvező eredménye. 

Ezen joggyakorlatának az igazgató tanácsosai szükséges el-
járási összbangzat által követelt módozata történelmi alapon az 
érdekek méltányos tekintetbe vételével s remélhetőleg az illető 
intézetek nyereményérc is az, hogy az igazgató tanács az erd, 
rom. k?.th. tm- és nevelcs-ügy állapotáról magának a pttspök 
utján szerezzen tudomást, A gymnasiumok és növeldék igazga-
tói és a főesperesek  mint kerületi elemi iskolai fölügyelők, 
valamint az iskola-gondnokok jelentéseiket a tan- és nevelő-
intézetekről, mind eddig, az erdélyi püspökhöz terjeszezék be, 
ki azokat átteszi az igazgató tanácshoz, mely a püspökkel egyet 
értöleg gondoskodik a fölmerült  hiányok orvoslásának s az in-
tézetek előhaladásának eszközeiről 8 az egyetértőleg szüksége-
seknek itélt intézkedéseket a püspök végrehajtja. 

A tanárok kinevezése pedg ckép történjék A tanulmány 
alapból fenntartott  gymnasiumokhoz tanárjélöltek akár a püs-
pöknél, akár az igazgató-tanácsnál jelentkezzenek, kérelmeiket 
és okmányaikat az igazgató-tanács megvizsgálja, azokról előter-
jesztést tesz a püspökhöz s veleményeik kölcsönös kicserélése 
után a legalkalmasabbat a püspök kinevezi ezen záradékkal 
„Az erdély-egyházmegyei igazgató-tanácscsal egyetértőleg" A 
hitoktatói s hitelemzői, agy minden tanítói és nevleői állomás 
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betöltése a püspökét illeti. A szerzetes rendek tanintézeteinél a 
tanári és nevelői állomások betöltóse az illető szer/.etfönökök  jo 
ga. Azon tanári állomások betöltése, melyekre a kinevezési jog 
az alapitványi levelek által szabályozva van, eddigi mód 
szerént történjék. Ezen eljárási módozatban csupáu a népiskolák 
állásáról szóló kimutatások áttevése az igazgató-tanács és a ta-
nár kinevezés módja lenne uj, minthogy a volt katholikus bi-
zottsághoz a püspök rendsz^rént csak az elemi iskolai alapból 
fentartott  népiskolák kimutatásait tette át, a tanárok kinevezé* 
se pedig minden egyéb befolyás  mellőzésével csak a püspö-
két illette. 
III. Az e r d é 1 y egy h ázmeg y ei róm. ka th . s t a t u s -
g y ü l é s é s i g a z g a t ó - t a n á c s h a t á s k ö r e és e l j á r á -

si m ó d j a . 
Az erdélyegyházmegyei róm. kath. status-gyülés és az 

annak kebeléből megválasztott igazgató-tanács az 1867-ik évi 
augusztus hó 19-én kelt legkegyelmesebb felségi  engedélyezés-
nél fogva  a volt kath. bizottság hatáskörébe lépvén, ezen ha" 
táskör pedig az apostoli királyi Felség kegyúri és főfelügyelői 
jogai, valamint az erdélyi pUspök jogos és törvényes hatásköre 
által, mint a fentebbiekben  kimutathatott, több tekintetben 
határozódva lévén: ezek szerént kell az. emütett status-gytilés 
nek és igazgató-tanácsnak hatáskörét s az annak betöltésében 
követendő eljárási módot körülírni. És pedig 

A) mi a status-gyülést illeti, miután az az 1867-iki aug. 
hó 19-én kelt felségi  legfelsőbb  határozat erejénél fogva  a volt 
kath. bizottság helyébe lépett, 1) annak tárgya mindaz, m 
ama bizottság hatáskörébe tartozott. Hogy tudniillik a status-
gyülés a püspök tudtával és beleegyezésével tanrendszert álla-
pítson meg, tanárok és tanítók állását javitsa, intézetek fölállí-
tásáról gondoskodjék, nyugdijakat tervezzen és alapítson, a-
kőzalapokat kezelje, gyarapítsa, nyilvántartsa, de a Felség leg 
kegyelmesebb beleegyezése nélkül se el ne adhassa, se meg ne 
változtathassa vagy meg ne terhelje; hogy az azokról szóló 
számadásokat megvizsgálja, hogy az igazgató-tanácsot megvá 
laszsza, utasítsa, annak jegyzökönyveit átvizsgálhassa, hogy a 
közalapok költségvetéseit megállapítsa és egyes ügyek állásáról 
magának tndomást szerezhessen, hogy ezeken fölül  a püspök 
vegyes egyházi ügyeket is, melyek üdvös eredményű elintézésére 
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egy ily népes gyűlés tekintélye befolyással  lehet, annak tár-
gyalása alá bocsáthasson stb. minderre a status-gyűlés az er-
délyi egyházmegye régi gyakorlata, főkép  pedig az idézett tel 
ségi legkegyelmesebb elhatározás által van jogosítva. 

2) A statusgyülés tárgyalásának rendét és módját maga 
ezen gyűlés természete határozza meg. Az erdélyi kath. status-
gyülés többé nem politikai statüs gyűlése, sem pedig nem kor-
mányközeg, hanem egyházmegyei intézmény, következő-
leg az erdélyi megyés püspök joghatósága alatt áll. Ennélfogva 
minden indítványt, mielőtt a gyűlésen tárgyaltatnék, a pttspök 
kel közölni kell és az ő tanácsa szerént lehet és kell a gyűlés 
tanácskozására bocsátani. A gyűlés határozatainak érvényessége 
pedig a püspök beleegyezésétől függ.  Indokolva van a status-
gyülés és a püspök ezen viszonya részint az által, hogy, mint 
emiitők, a siatusgyülés egyházmegyei intézmény, részint a ki-
rályi leiratok által, melyekben maga a Felség által a kath. 
bizottságnak és a királyi főkormányszéknek  elnöke oda volt 
utasítva, bogy a minden kath. egyházi, iskolai és vagyoni ügyet 
tárgyalás előtt a püspökkel közöljön és csak miután vele egyet 
értésre jutott, azután tárgyalja vagy tárgyaltassp; részint pe-
dig indokolva van a dolog természete 8 viszonyok által, mert 
mig a magyarországi kath. autonomiai szervezés életbe léptetve 
nem lesz, különállvin, szükségképen lenni kell az ő kebelében 
a gyűlés fölött  álló fórumnak,  mely annak határozatát uj bí-
rálat alá vehesse: ez pedig a megyés pUspök, mint az a kath. 
egyháznak szervezéséből, melyszerént az egyházmegye törvény-
hozója és kormányzója a megyés püspök, önként következik. 

B) Mi az igazgató-tanácsot illeti, annak hatáskörébe a 
fennebb  ismertetett meglévő és ezután keletkezhető közalapok 
kezelése és hasznosítása, a püspök által esetről esetre előter-
jesztendő vegyes egyházi ügyek tárgyalása s az iskolák és 
nevelőintézetek kormányzása tartoznak, korlátozva ö cs. 8 apóst 
kir. Felségének legfelsőbb  kegyúri és főfelügyelői  jogaival, az 
erdélyi püspök törvényes hatáskörével és a status-gyűlés fennt 
kijelölt működési körével. Melyeknek keretei között az igazga-
tó-tanács számára következő eljárási módozat, illetőleg utasitás 
volna meg állapítandó. 

1) Á közalapok kezelésében a) a közalapok papírjai és 
egyébh tőkéi mindaddig, mig azok az erdélyi róm. kath. sta-
tusnak ki nem adatnak, a kolozsvári megyei királyi főpénztárnál 
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maradjanak letéve, még pedig olyformán,  hogy azok ama pénz-
tárból, illetőleg az erdélyi egyházmegye határaiból ki ne vites-
senek, annál kcvésbbé pedig clzálogositassanak vagy elidegenít-
fessenek,  b) Ezen alapokra és azokhoz tartozó minden ingó és 
ingatlan javakra az igazgató-tanács fölügyel,  megőrzésükre, meg-
védésökre és gyarapításukra a szükséges intézkedéseket meg-
teszi, peres és perenkivüli esetekben minden h zai hatóság előtt 
amaz alapokat, azokból fenntartott  intézeteket s átalában az er-
dély egyházmegyei róm. kath. statust képviseli, c) Ezen alapok 
állását, jövedelmeit és kiadásáit pontosan részletezve nyilván-
tartja. Az ingatlan javakat bérbeadás végett kihirdeti s árve-
rezteti, a biztosítékokat beveszi s nyugta mellett az alapítványi 
főpénztárba  helyezi s egyátalában szerződik ugy és azon módon > 
a hogy az alapokra nézve hasznosabbnak ítéli. d"i Az alapok 
fekvő  birtokainak jövedelmeit az alapítványi főpénztárba  az 
uradalmi tisztviselők által nyugta mellett beszolgáltatja, a kia-
dásokat pedig ugyanazon főpénztárnál  utalványozza, e) AZ 
alapokat azoknak részletesen megállapított czéljaikra fordítja, 
rendszeresített kiadásaikat jövedelmeikből födözi,  de a költség-
vetésen tul csak azon esetben mehet, ha az alapokat vagy az 
erdélyi kath. status közérdekét kell valamely kártól megőrizni. 
Minden évben az alapok állásáról okmányokkal ellátott kimu-
tatást kér a királyi kincstártól és számadást az arra kötelezett 
egyénektől, kik azt a püspökhöz beterjesztik, a pUspök pedig 
saját véleménye kíséretében átteszi az igazgatótanácshoz, g) A 
királyi kincstár kimutatása, a felek  számadásai és saját okmá-
nyai alapján az igazgató tanács minden évben az alapok állá-
sáról, jövedelmeiről, kiadásairól és pereiről részletes kimutatást 
készit, a pUspök elébe terjeszti, ki azt a status-gyűlésnek meg 
vizsgálás végett bemutatja, h) Az uj építkezések és újonnan 
rendszeresítendő lelkészi, tanári és tanítói állomásokról a püs-
pökkel egyetértőleg költségvetést készit s azt a status-gyülésnek 
bemutatja, i) A rendszeresített kiadásokat fennakadás  nélkül, az 
ujennan rendszeresitendőket pedig ő cs. s apóst. kir. Felsége 
legkegyelmesebb helybenhagyásának kinyerésejután utalványozza. 
k)3Megválasztja és beállítja az uradalmi tisztviselőket, eegéd-'s 
szolgaszemélyzetet, saját pénztárnokát, számvevőjét, ellenőrét, 
jogtanácsosát, Írnokait és irodaszolgáit s ezek fizetését  a püspök 
és status-gyűlés helybenhagyásával megállapítja. 

2) A püspök által elébe terjesztett vegyes egyházi ügyek 
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kedvező elintézését tanácsával és tekintélyével elősegíti s a 
mennyiben azok hatásköréhez tartoznak, határozatával elvégzi. És 
gyakorolja a vallás alapot megillető kegyúri jognálfogva,  mint a volt 
kath. bizottság, a lelkészfelajánlási  jogot. Az üresedésbe jött püspök i 
javadalom leltár melletti átvételénél és átadásánál, valamint az 
üresedésben levő püspöki szék ily javadalmai jövedelmeinek 
kezelésénél a káptalan hozzájárulásával teljesiti mindazt, mi 
hasznosnak és szükségesnek mutatkozik. 

3) Az erdélyegyházmegyei róm. katb. tan. és nevelőinté-
zetek kormányzását illetőleg az igazgatótanács a) az alapítvá-
nyokat és ösztöndíjakat tekintettel a püspök előterjesztésére 
adományozza vagy visszavonja, e részben azonban az alapitók 
szándéka és rendelkezése szerént köteles eljárni, b) AJtanulmányi 
alapból fenntartott  tanszékekre folyamodó  tanárjelöltek kérel-
meit és okmányait megvizsgálja, azokról előterjesztést tesz a 
püspökhöz s a vélemények kicserélése után a legalkalmasabbat 
a püspök ezen záradékkal: „Az erdélyegyházmegyei igazgató-
tan&cscsal egyetértőleg" kinevezi. A hitoktatói és hitclemzői, 
ugy minden tanitói és nevelőintézetei állások botöltése a püs-
pököt illeti. 

A szerzetes rendek tanintézeteinél a tanári és nevelői 
állások betöltése, az illető szerzetes főnökök  joga. Azon tanári 
állomások betöltése melyekre a kinevezési jog az alapitványi 
levelek által szabályozva van, az eddigi mód szerént történend. 
c) A gymnasiumok és ncveldék igazgatói, a főcsperesek  mint 
az elemi iskolai alapból fenntartott  tanodák kerületi felügyelői, 
valamint az iskolagonduokok a tan- é6 nevelőintézetekről jelen-
téseiket egyenesen a püspökhöz beterjesztik, ki azokat észrevé-
teleivel együtt átteszi az igazgatótanácshoz, d) Az igazgatótanács 
a püspökkel egyetértőleg gondoskodik a felmerülő  hiányok or-
voslásáról s az intézetek előhaladásának eszközeiről, e) A meg-
állapított intézkedéseket a püspök az intézetek elöljárói s isko-
lai felügyelők  és gond okok által végrehajtatja, kik az ered-
ményről jelentést tesznek a püspöknek, ki azt az igazgatótanács, 
csal közli, f)  A mely esetekben a főméltóságu  magy. kir. mi-
nisztérium vagy más állami hatóságok közbelépése megkívánta-
tik, azokat az igazgatótanács a püspökkel egyetértőleg megta-
lálja, g) A közalapokból uj iskolák és tauszékek felállításának 
vagy uj tanrendszer behozatalának tervét az igazgató-tanács a 
püspökkel egyetértőleg elkészíti, ki azt bővebb tanácskozás vé-
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gett a statusgyülés elébe terjeszti, b) Az igazgatótanács minden 
évben kimerítő jelentést készit az erdélyegyházmegyei tanügy 
ál'apotáról, a püspöknek átteszi, ki azt a st&tusgyülésnek be-
mutatja. 

Ezen eljárási módozat, mint első tekintetre kilátszik, lénye-
gében megegyez a volt katholikus bizottság számára megállapí-
tott és a feunebbiekben  ismertetett módozattal. Némi eltérés a 
statusgyülósre való tekintettel s a statusgylllésnek és igazgató-
tanácsnak, mint többé nem politikai testületnek, nem pedig kor-
mán yközegnek, hanem mint egyházmegyei intézményeknek ál-
lásával indokoltatik."*) 

JEGYZETEK : 
1) A 127. lapon, ötödik sorban 1873 olvasandó. 
2) A 320. lapon az ötödik és hatodik sor első és második sornak 

teendő. 

•) A volt erdélyi kir. főkormányszék  kebelében fennállott  katho-
likus Bizottság hatásköréről és az erdélyi kath. statusgyülés és igazga-
tótanács által követendő eljárási módozatról eredeti okmányok alapján* 
Gy.-Fehérvár, 1876. 
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