
nek figyel* mbevételével. E szerint az egyházak 75 száza-
lékában az adó a mainak több mint ötszörösére emelked-
nék s csupán 25 százalék szorulna segélyre, a hol az ed-
digi adóteher csökkentendő volna. A nagy tehertételek 
igy a vagyonos egyházakra nehezednének. Elismeri, hogy 
nagyon meszszemenő és hatásaiban rendkívüli ez a reform-
javaslat. A mai helyzetet mindenesetre megkönnyítené és 
ezzel szemben az országos adóösszeget alig 16 százalék-
kal terhelné meg. 326 ezer forint szükséges ezen adóre-
form keresztülvitelére, mely összeg segélyre fordíttatnék. 
Kéri a konventet, elvileg foglaljon a tervezet mellett ál-
lást, mely a jövő tavaszi konvent elé juthatna ebben az 
esetben, a hol az előkészületek alapján részletes tervezetbe 
foglalva, a kormány és az országgyűlés hozzájárulása után, 
mint kész javaslat kerülne a tö ivény szövegező zsinat elé. 
Ennek a tervezetnek a szelleme az a szellem, a mit Szi-
lágyi Dezső és Tisza Kálmán hirdettek, ha törvénynyé 
válnék, ez volna a református egyház két elhunyt nagy-
zának a legszebb emléke. 

Hegedűs Sándor főgondnok is egyetért Tiszával ab-
ban, hogy a reform teljesen elkülönítendő az 1848. évi 
X X . törvénycikktől. Abban is egyetért vele, hogy telje-
sen előkészítendő a jelenlegi valószínűségi alapokon való 
számítás és biztosan felállítandó számcsoportozattal szilárd 
alapokra fektetendő a javaslat, mielőtt az a legközelebbi 
konvent elé kerülne. Elérhetjük ezzel a túlterheltetéstől 
és aránytalanságtól való megóvását az adózó híveknek. 

A legalsó rétege a népnek szenvedi meg legjobban 
az adót, ez igaz, meg kell védeni a hatalmas nyomástól. 
Sok nehézséggel fog járni az egyházak véleményeinek el-
lensúlyozása,. mert az érdekeltek nagyobbrészt ellene fog-
nak szólani. Kívánsága, hogy az előkészület e reformhoz 
alapos legjeo . 

Antal Gábor örömmel üdvözli a Tisza István javas-
latát. Az államtól külön segély kérendő ennek az adó-
zási reformnak a végrehajtására. Ez a segély azonban el-
választandó az 1848. évi X X . t.-c. végrehajtásának kér-
désétől. A javaslatot ugy, a mint van, helyesli. Az adó 
nagysága és aránytalansága, mely az egyes egyházak és 
egyes hivek adózása között van, uem az egyedüli forrása 
adózásunk aránytalanságának. Felette visszás, hogy a sze-
gény ember még nem kereső gyermekéért is ugyanannyi adót 
fizet, mint a faluban bármely felnőtt ember. A Tisza-féle 
javaslat az ebből eredő aránytalanságról megfeledkezik, 
azért ennek megszüntetésére ajánlja kimondását annak, 
hogy a husz éven aluli egyháztagok után sem maguk, sem 
annak a háztartásnak feje, a melyben élnek, adót nem 
fizetnek. A sokgyermekes apák eme aránytalan megterhel-
tetése egyik okozója az egy gyermekrendszer ijesztő mérv-
ben való terjedésének. 

Darányi Ignác szintén elfogadja a Tisza István ja-
vaslatát, mert az adóztatás rendezése és arányosabbá té-
tele fenmaradásunknak feltétele. Általános új kulcsot és 
új rendszert kell megállapítani. A bizottság javaslatában 
csak a segé lyt kérő egyházakról történik említés. El kell 
kerülni lehetőségét annak, hogy a legjobban megterhelt, 
de segé lyt igénybe nem vevő egyházak terhein könnyítés 
ne történjék. A reform, első sorban a leginkább rászoruló 

egyházközségek terheit tegye elviselhetőbbé. iráuy, a 
melyben megindultunk, helyes és hiszi, ha a javaslatot 
általánosságban elfogadja a konvent, ezzel egy lépéssel 
közelebb jut az ev. ref. egyház a nagyfontosságú kérdés 
megoldásához. 

Elhatározta a konvent, hogy felkéri az adóügyi bi-
zottságot, hogy az előkészületi munkálatokat mihamarább 
kezdje meg í a gróf Tisza-féle indítványt indokolással együtt 
nyomassa ki és küldje szét, egyszersmind felhatalmazást 
ad az eire szolgáló iroda berendezésére és annak fentar-
tásához szükséges összeg felhasználására. 

A konvent elfogadta az adóügyi bizottság javasla-
tát az iránt, hogy a közalap járuléka a c^aládf^ állami 
egyenes adójának egy és félszázalékánál kevesebb nem le-
het, a közalapi törvények revíziójánál a bizottság mellőzte 
az egyházmegyék és kerületek azon óhaját, hogy a köz. 
alapból a gyülekezeteknek olcsó kölcsönök adassanak és 
hogy a közalap jövedelmei az egyházmegyékben vagy 
kerületekben részben otthagyassanak. A konvent a bizott-
ság álláspontját helyesli. 

Az országos lelkészi nyugdij-intézet felállítása tár-
gyában a bizottság javasolja, hogy a nyugdíj-intézet egye-
lőre teljesen önállóan állittassék fel az országos lelkészi 
özvegyek, árvák gyámintézetótől ós ppdig azon az alapon, 
hogy a nyugdíjazás csak rokkantság esetén vagy negyven 
évi szolgálat után következhetik be ; tagjai legyenek a 
lelkészek, vallástanárok, vallástanitók és önálló énekvt-zé-
rek. Javasolja, hogy a konvent az egész javaslatot tegye 
át az adóügyi bizottsághoz, azzal az utasítással, hogy a 
bizottság gyűjtse be a szakértői számításokhoz szükséges 
adatokat, készítse el a szakértői számításokat és az indít-
ványt ezekkel együtt a konventi elnökség utján küldje 
szét véleményezésre az egyházkerületekhez és egyház-
megyékhez. Antal Gábor püspök az indítvány mellőzését 
javasolja ós azt tartja kívánatosnak, hogy minden lelkész 
nyugdija egyenlő és pedig egyelőre 1600 korona legyen 
s ennek megfelelően a n) ugdij-intézeti járulékot is ugy a 
lelkészek, mint a gyülekezetek teljesen egyenlő illetékben 
fizessék. 

Hegedűs Sándor és gróf Tisza István ezzel szem-
ban a bizottság javaslatát pártolják s a konvent is ebben 
az értelemben határoz. (Folyt, köv.) 

M. Sz. után. 

Halotti beszéd*) 
S z é k y A l a d á r dadi ev. ref. lelkész felett. 

Szomorú halotti gyülekezet! 
Megil le tődöt t szívvel, bánatos érzésekkel á l lo t tunk 

meg e gyászos koporsó mellett, melyben az U r egy h ű -
séges szolgájának maghült hamvai nyugszanak. Megil-
le tődöt t szívvel, bánatos érzésekkel, mert e megrendí tő 
csapást senki nem vár ta ! 

Aggódó lélekkel k ísér tük ugyan figyelemmel a 
súlyos betegség le fo lyásá t ; nyugta lankodva ve t tük a 

*) E beszédet a mult számba, a nekrologhoz osztottam 
be s ki is volt már szedve : tudtom nélkül kapott a lap más 

beosztást. * Szerk . 



folytonosan érkező újabb és ú jabb híreket szenvedő 
pályatársunk válságos állapotáról . . . Oh de a halálra 
— erre a kegyetlen ellenségre — közülünk senki sem 
gondolt ! Hiszen a férfi kor delén, telve munkavágy-
gyal, tet terővel, a boldog családi élet közepette ki gon-
dolna a halálra, az elmúlásra ? ! 

Hányszor lá t juk, hányszor tapasztal juk, hogy a 
gyenge fűszál, a zsenge haj tás ellenáll a pusztító ziva-
tarnak ; hányszor lá t juk és tapasztal juk, hogy a gyen-
gének látszó test . megküzd az ellene támadó nyava-
lyákkal . . . . Es ime a gyászos vég itt mégis bekövet-
keze t t : Széky Aladár a dadi ev. ref. gyülekezetnek 10 
éven át volt lelkipásztora, a felejthetetlen férj, a gon-
dos jó apa, a szeretett kar társ nincs többé ! 

Nem menthet te őt meg sem kedveseinek gondos-
kodó áldozatkészsége, sem gyülekezetének aggódó szere 
tete, sem az emberi tudomány . . . meghalt, k iszenvedet t ! 

Oh pedig mennyire szeretett volna még élni csa-
ládja boldogitására ! mennyire szeretett volna még — 
hogy saját szavaival éljek — gyülekezetének előbbre vi-
telén hasznosan munkálódni ! . . . Es most mindennek 
vége! gondviselő, gyámolító nélkül hagyta nejét és 
egyetlen gyermekét, árván szeretett gyülekezetét, meg-
tépve pályatársai diszes koszorú já t ! ! 

Ilyen sz. h. gy. ! a földi é le t ! Készí tünk magunk-
nak családi tűzhelyet, puha, meleg fészket, a melynek 
ölén mosolyogva nyiladoznak örömünknek, reményünk-
nek, boldogságunknak v i r ága i : . . , egy véletlen perc 
mindent megsemmisít, nem maradt körülöt tünk más 
csak rom, csak pusztulás ! Válasz tunk magunknak élet-
pályát , olyat a mely felé ellenállhatatlan erővel vonz 
szivünknek minden érzése, lelkünknek minden gondo-
l a t a ; munkálódunk azon az Isten által nekünk adot t 
ta lentomok szerint hiven, lelkiismeretesen s midőn küz-
delmeinknek, munkálkodásunknak boldogító eredményeit 
látva, szivünk megtelik megelégedéssel és gyönyörűség-
gel . . . az Urnák egy intésére i t t kell hagynunk mind-
azt, a miben örömünket és boldogságunkat ta lá l tuk s 
fel kell cserélnünk a koporsóval, az örök nyugalom he-
lyével, nem hagyva magunk után fényt , dicsőséget, 
nem hagyva szeretteinkre földi gazdagságot, csak gyászt, 
csak veszteséget és megmérhetetlen f á jda lma t ! 

Ez a sorsa sz. h. gy. a protestáns le lkésznek! 
Szünte len való gond és aggodalom családja jövőjét il-
letőleg ; szakadatlan munka , küzdelem és fáradság gyü-
lekezetének előbbrevitelén. És a jutalom ? ! A ju ta lom 
a legtöbb esetben csak a nyugodt öntudat , csak csa-
ládjának odaadó szere te te , gyülekezetének ragaszko-
dása, pályatársainak tisztelete és hűséges fáradozásai-
nak megismerése. Oh ! de ez a ju ta lom többet ér sz. h. 
gy. ! a föld minden kincsénél, a világ minden aranyánál. 

Ez volt a te sorsod is elköltözött pá lya társunk ! 
ez földi jutalmad is ! Családod jövőjének megállapítása 
és szilárd alapra helyezése; az anyagi gondoktól s ama 
paizsos férfiutói, a szükségtől lehető megmentése volt 
egyik törekvésed ; a másik pedig a gondjaidra bizott 
gyülekezet szellemi és anyagi előhaladásának inunká-
lása. Munkád , fáradozásod nem volt hiába való, mer t 

nem cak szellemi előhaladását munkál tad e gyülekezet-
nek intve, taní tva, példáddal muta tva az u ta t , mely 
az Isten országába vezet, hanem a teljesen megújí tot t 
Istenháza belső felszerelésével, tornyával és harangjai-
val, a szép rendben ta r to t t egyéb egyházi épületek, 
mind ékesen szóló tanúbizonyságai 10 évi önzetlen, hű-
séges sáfárkodásodnak. Nem éltél hát hiába ! Emléket 
áll í tottál magadnak e gyülekezetben, mely könnyező 
szemekkel, síró lélekkel áll gyászoló családod és pálya-
társaiddal együt t gyászos koporsód felett. 

Gyászoló özvegye, árván maradt gyermeke a meg-
boldogultnak ! az az általános gyász és fájdalom, mely 
e tisztelgő sereg minden egyes tag jának szivében ho-
nol, enyhítse a veszteséget, mely t i teket ért legköz-
vetlenebbül. Az a tuda t , hogy a bánat nem egyedül a 
t iétek, hanem részt kívánnak abból pályatársai és a 
dadi ref. szent gyülekezet is : csillapítsa keserüségteket . 
Gyógyító balzsamért pedig fordul ja tok az egek Urá-
hoz erős hittel , élő reménységgel, hiszen egyedül ő az 
özvegyek gyámola és az á rváknak édes atyja. Bízzatok 
ő benne, a ki elég hatalmas „még a keserűből is j ó t 
hozni ki földi gyermekeinek !" 

Gyászoló testvérek ! Miképpen szóljak hozzátok, 
hogy a fájó sebeket bekötözhessem. Hiszen az a köte-
lék, mely t i teket egybefüzöt t s most szétszakadt, oly 
mély sebet ütöt t sziveteken, hogy szinte félek boly-
gatni azt az elme száraz bölcsességével. Ámde ti is az U r 
szolgái vagytok, kiknek meg kell nyugodni Isten meg-
másí thatat lan végzésén ; nektek tudnotok kell, hogy az 
áldás és csapás, az öröm és a bánat egyformán Is ten-
től származnak ; tudnotok kell, hogy Isten bölcs célok 
nélkül semmit sem cselekszik és még a fájdalom és ke-
serűség által is csak nevel, csak okta t minket ama sí-
ron túli szebb életre. Nektek , mint az U r szolgáinak 
tudnotok kell, hogy ez a föld csak ideiglenes tar tózko-
dási helyünk, igazi hazánk a mennyben vagyon. H o r -
dozzátok hát nyugodtan férfias ki tartással a reátok 
mért csapást, forgassátok fegyvereteknek a szent könyv-
nek lapjait s bizonyára találni fogtok abban gyógy-
szert sziveiteknek vérző sebeire ! 

Is tennek népe dadi ref. szent gyülekeze t ! ki hű-
ségedet, lelkipásztorodhoz való szeretetedet és ragasz-
kodásodat azzal muta t tad meg, hogy az elköltözött 
óhaját teljesítve, visszahoztad őt a messze távolból ide 
— a hol oly örömest munkálódot t — hogy a meghűlt 
porok itt nyugodjanak közöttetek : őrizd szivedben el-
költözött pásztorod emléké t ! Szived jóságát, szerete-
ted melegét ruházd rá a gyámolító nélkül maradt csa-
ládra s tedd elviselhetőbbé rá juk nézve a most elvisel-
hetetlennek látszó csapást. 

Pá lya tá rsak , rokonok, végt isz tességtevők! Szen-
tel jünk egy-egy könnyet az elköltözött emlékének! 
utolsó Isten hozzád-ot s k ívánjunk csendes békés pihe-
nést a megboldogul tnak! 

Most pedig je r tek imádkozzunk: 

CZIKE P Á L . 


