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Bevezetés.
Mivel saját initlativámból s így saját költségemen ké-

szítek f adok közre egy lelkészi fizetésrendezési tervezetet,
csak röviden körvonalozhatok nehány gondolatot, mely
csekélységem véleménye sz erint kell,' hogy foglalkoztassa
míndazokat. kik a magyarországi ág,' h. ev. egyház egye-
temes nyuqdíjíntézetének újjászervezését méltányosés igaz-
ságos alapon óhajtják. _

"-
Azonban ne illettessem én is a felvetett írígység vádjával,

ha az egyenlőtlen nyuqdljjoqosultsáqban leqkevésbbé sem
látom a. méltányosság .és igazság megnyilvánulását.' Ha a
'lelkészi kar nagy többsége - ezt konstatálja Gyürky előadó
és tudja az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság is - az
egyenlő nyugdíj rnellett foglalt állást, .kíssé merész' volna
ezen állásfoglalást nem a mi Ielíoqásunk jóhiszemű meg-
nyilatkozásának, hanem írígységnek minőslteni. Sőt azt
hiszem oldalunkon az igazság, a midón azt állít juk, hogya
nem egyenlő nyugdíjazás a' nagyobb nyuqdíjtqényúek ré-
széről a nyugdíjintézetnek aránytalanul való megterheléséveI

'jár. Vegyünk pl. alapul egy 1600 és egy 7600 koronás
alapfizetést. A nyugdíjintézetbe 'előbbi évi 48 kor., utóbbi
évi 228 kor. j áru lékot fizet~ehát_ 40 év alatt egyik 1920,
a másik 9120 koronát. A különbözet 7200 korona. Tehát
a 7600 (1600' 6000) korona nyuqdíjigénynyel biró, tag
egy év alatt többet kap visszafizetve, mint a mennyí
különbözetet 40 év alatt befizetett s innentől kezdve már
egyforma (1920 kor.) tagsági összjárulék után 6000 kor.
nyugdíjtöbbletet húz, holott a: nyugdíjaztatás után egyiorma
a tétlen ség. S mindez csak azért, mert ..a jobb javadal-
mazásu kartársak háztartása nagyobb volt s ezért dolgoztak
egész életen át." Talán bizony 2870 ker. nyugdíj s kisebb
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háztartásért dolgozott a krajnai pap 4195 hívő, mint a
rákospalotai 8000 kor. nyugdíjigényű kartárs 1220 hívő
között? S van ilyen számos eset! Mégis az egyetemes
nyugdíiintézeti bizottság' még a 2400 korona nyugdíj-
mínimumot is törli azzal az indokolással. hogy nagy teherrel
nehezedik a nyugdíjintézet mathematikai mérlegére. Hát azt
nem látja meg a bizottság, hogy a nagyobb nyugdíjigényüek
többszörösen nagyobb terhet rónán ak a közös nyugdíj-
intézetre? Vagy hát a mérleget éppen az ugyan olyan
képesítéssel biró, sovány fizetés mellett kiszolgált lelkészek
rovására kell balancirozni? Hol van itt a méltányosság és
az igazság?!

Oe a mint nem az írígység követeli a kartársak nagy'
többsége részéről az egyforma nyugdíjat, úgy a kisebbség
se kívánja azt, hogy horribilis nyugdíjigényével pkkupál-
tassék annyira a nyugdíjintézet, hogy 40 évig tartassa
szolgálatban a lelkészeket. A nyugdíjintézetnek a jobb java-
dalmazásuak részéről kevésbbé való igénybe vétele mellett
35 évi szolgálat után vonulhatnának nyugalomba a kis
javadalom, tehát rosszabb életmód mellett terhesebb szel-
gálatot teljesítő lelkészek. Ellenkező esetben a jobb javadal-

j

mazásu "kartárs ak ellen is felhangozhatnék az írígység vádja,
írígyelvén a kisebb javadalmazásúaknak a csekély fizetés
mellett jól megérdemelt korábbi nyugalmát.

Tehát némuljon el az írígység vádja, mert ez esetben
vissza is fordítható. Hagyjuk félbe a "socialista földesztás_"_
hangzatos frázisát, mert nem vagyunk kommunisták, bár
helyeseljük a socialismus lényegét, "az alsóbb társadalmi
íéteQek'~ sorsának )a\f\tá~át cé\ró morga\mat. Ha,' mert
lelkész valaki, szégyen ezért "kúzdení, szégyen a jobb
javadalom megtartásáért kardoskodni és ha telhetetlen az
egyik, telhetetlen a másik is. Tehát félre a sz.ernélyeskedéssel
sa méltányosság szemmel tartásával maradjunk tárgyilagosak.

S ~ t~'\'~'J\\.<l~~'i:;~\i\)\lit \\.\)'\R,\~h,\\~\)\j MZ~\'\\~'i)'i)~kegy
,)j)J)O,sjjJj, fl2 f}jljJi3JJJiJ JZjJJ.Ulofi IiPJI.P8dfp o/jzpjhj nnd82'pJ'PJ'J
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alapuló nyugdíj elvével s bocsáiassanak pusztán az érdekelt
lelkészek szaoazaia alá. Vagy az egyik, vagy a másik
nyervén ei a szavazattöbbséget, emeltessek az egyetemes
közgyíilés által joqerőre, hogy az érdekeltek többségének
akarata érvényesüljön.,

Oe' bármely javaslat íoqadtatnék is el, a kedélyek meg-
nyugtatására talán az szolqalna, ILet a lelkészi fizetések
tétetnének egyetemlegesen egyenlővé sennek alapfán lenne
egyenlő a nyugdíj is. Ez esetben, bár egy a mai fizetési
rendszeren alapuló s ad infínítum érvényességben maradó
nyugdíjjavaslatot..-leltétlenűl perhorreskálok, elfogadnék egy

I

az .' egyenlő nyugdíjtol eltekintő oly javaslatot, mely a
minimum ot 2400 kor. s a maximumot 4000 koronában
állapítja .meg,' mert egy bízonyos átmeneti idő elteltével
a nyugdíj automatikusan válnék egyenlővé .

•: Az eOJetemes lelkészi fizetésrendezés
alapelveI.

Visszás állapot, hogy a lelkészek fizetése egyforma, ,
képesítés mellett is oly különbözetet mutasson fel, mint a
mílyen jelenleg tényleg fenáll. Tudom, sokan gondolkoztak
már ezen visszás állapót megszüntetésén, azonban nehéz-
ségre bukkantak, midőn tekintetbe vették az egyházközségek
lelkészi fizetésmegajánlási jogát a költségvetésben és az
egyes lelkészek működési terének különböz'óségét.

1. Egyeteme~ lelKesii javadalmi intézet.
Az én jogérzékem legkevésbbé sem ütközne meg

azon, sőt helyesnek találnám, ha az egyházegyetehl az
E, A. 298. és 299. §-ának segítségűl hívásával, vagy egy
hozandó újabb zsinati törvény alapján minden egyház-
község re egy bizonyos kulcs s~erint annyi lelkészfizetési
járulékot vetne ki, mint a hány evang. lélekszámmal bir
s ezen járulékokat az egyházegyetemmel szemben való
elszámolási kötelezettséggel egy létesítendő és a nyugdíj-
intézettel párhuzamosan működő egyetemes lelkészi java-



dalrni c intézetbe, vagy egy megalakítandó evang. pénz-
intézetbe fizettetné be, honnan közvetlenül kapnák a lelkészek
fizetéseiket. A lelkészi fizetések egyenlővé / téte,le annyira
érdeke az egyházegyetemnek, hogy a .specíaríter lelkészi

. fizetésre vonatkozó ezen intézkedésnél ép' úgy nem jöhet
tekintetbe az egyes egyházközségek autonómiája, mlnt a
hogy az állam sem tekinti az egyenes állami adó ki-
vetésénél a polgári községek autonómiáját" szűkebbnek
tartván ennek határait önkormányzaü hatáskörenél.

2. Lelkészi körök.
A lelkészek működési terének különbözóség:;Tarszólag~ ,

kizárja a fizetések egyenlővé tételét, azonban megoldható

ez~a kérdés is az esetben, ha az E. A. 30. §-ának/ a'zon
ren~elkezése, mely szerint olyanyaegyházközségek,' melyek

'1

tízezer léleknél nagyobb népességgel bírnak, ötezer lelkenként
lelkészi körökbe osztatnak be; kissé módosutatné«. Ezen
rendelkezes ugyanis homályos, .rnert ha a tízezer léleknél
nagyobb népességgel. biróanyaegyházakat osztatja be maxi-
málisan ötezerlelkenként. ezen maximális lélekszámnál ugyan J

kisebb, de3 lelkészi kört állapíttal meg. Ha a maximális
lélekszám egy lelkészi körberi ö.ezer. nriért nem oszlatja be
a tízezer léleknél kisebb népességgel biró anyaegyházakat
is két lelkészi körbe ?

,',~Nézetem szerint tehát az anyaegyházközségekben min-
~. , ---

den megkezdett ötezer lélekszám után egy új lelkész i l<Öl-
létesílendő s így egy új lelkészi állomás szervezendő. Sőt
rnissiói köröknél az egyes filiák és szórványok cz étszórtsáqa
rnellett nem tartom megengedhetőnek azt sem, hogy egy

, I

lelkészi kör az ezerötszáz lelket meghaladja s itt hivatkozott
maximális sz amot tartanám megállapítandónak.

"

3. Javadalom.
Ha sorba vesszük az állami tíszrvíselóket, szolgáljanak

azok bármely pályán, merész gondolat volna az átlagos
lelkészi fizetést, azokéival összemérni" kik. az evang. lelké-



székhez hasonlóan főiskolai képesítést nyertek. - 'Messze
bátorkodunk már, ha összehasonlítást teszünk azokkal.' kik
érettségi után nem, vagy csak egy évig folytatták- tanul'
mány aikat. Tekintve a fokozatos előmenetelt, egy kevesebb
képesítéssel biró állami tanító, adótiszt, vasúti- vagy posta-
hivatalnok, nehány osztályt végzett némely irnok, sót -a
tanulatlan I. oszt vasúti lámpatisztító is javadalom tekin-
tetében felette állanak az evang. lelkésznek., ki szűkös
állásában bár, de repraesentálni tartozik. S bizony midőn
e mostani drágaságban kopottas Gerockjábanképviseli az
.a lelkész egyház-át s a ~külszín, legkevésbbé sem alkalmas a
lelkészi tekintély íentartására, rnéltányos a lelkészek általános
óhaja: tisztességes megélhetéshez szükséges javadalom.

A) Fizetés. '
A rendes lelkészek és theolóqlaí tanárok alapfizetése

szerintem 2400 koronában volna megállapítandó oly formán,
hogy 30 év múlván kerpótlékokkal 4000 koronára emelkedjék
s 35 évi szolgálat után ezen maximális fizetés kéI?ezze az
élvezőnek nyugdíjalapját. Az alapfizetés ily emelkedéséhez
2 ízben 400 korona és 4 ízben - 200 _ koro~a kerpótlék
folyósítását javasolnám, minek következtében:

a fizetés 5 évi szolgálat után 2800 korona,
10 3200

, 15 3400---
20 3600,'
25 3800
30 4000 korona volna,

- \

B) MunkapótIék. ; -o;

A maximális lélekszám mal biró lelkészi körben rninder»
bizonynyal több teendője van a lelkésznek, mint egy 1000
körüt járó lélekszámmal biró qyűiekezetben működő kar-
társának. S itt, nem találom elegendőnek a több stóla révén
nagyobb jövedelmet, hanem a korpótlékokkal fokozódó
fizetés melleít méltányosnak talalom. hogy a nagyobb eqyhaz-:

"



-községben működő lelkésznek gyülekezete növekvésével,
vagy _- a maximális lélekszám meghaladása esetén lelkészi
körökké osztatván - kisebbedésévei változásnak aláeső
munkapótlék folyósíttassék Úgyszintén minden missiói kör-
ben szükséges szervezö munkával járó fáradságért is munka-
pótlék állapítandómeg.

A munkapótlék anyaegyházközségben :
2000-3500 lélekszámig 590 korona,
3500--5000 1000

A munkapótlék missiói körben:
1--100Ó lélekszámig 300 korona,

1000-1500 500 korona volna.

A .munkapótlék a nyugdíjba már azért sem számítható
be, mert általa a lelkészi -nyugdíjalap ismét eqyenlótlenné

válna, de különben is minden 10 évi népszámlálás után
változás alá eshetik.

e) Repraesentationális pótlék.

. A püspökök, esperesek és theológiai tanárok, mint
repraesentánsaí egy nagyobb erkölcsi testületnek feltétlenűl,
megfelelő repraesentationális pótlékban részesítendők. S
mivel az e címen folyósílandó díjazás egy külön munka
jutalma is egyszersmind, vele járna az I esperességek
arányosítása.

A Jepraesentationális pótlék:
esperesek és theol. tanárok részére 1000 korona,
püspökök .részére pedig 10000 korona

volna s a püspökök, valamint nyugdíjaztatásukig, hivatalban
levő esperesek és theológiai tanárok nyugdíjába is be-
számítandó.

II. ÚJ állások szervezése ...
Az egyházkerületeknek "a politikai községeknek egyház-

községekbe és mlssiói körökbe történt beosztásáról " szóló
szabályrendeletei szerint már beosztott új rnísslóí körökben •
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s jelen tervezet folyományaképpen más helyeken is, a
Ielállítandó 'javadalmi 'intézet terhére' ú]- lelkészí ' állások
szervezendök. És pedig szervezendő Békéscsabánegy Vl -t,ik

lelkészi kör 4681 lélekkel, Cservenkán egy Il-ik lelkészi kör
2817 lé!ekkel, Pelrőczön egy Il-lk lelkészi kör 3714 lélekkel,
Orosházán egy lv-tk lelkészi kör 405S"iéÍekkel, Szarvasen
egy IV -ik és egy V-ikl~lkészi kör' külön- kJlön:4892 lélekkel,

. . '": "

Budapesten egy Vl-ik, egy VII-ik és egy VIII-ik lelkészi kör
külön-külön 4851 lélekkel, "Ópázuán egy II-il lelkészi kör
2537 'lélekkel, Újbanyán egy'missló 284 lélekkel, Farnadon
egy missió 448 lélekkel, Jpolyságon egy missió 485 lélekkel,
Gyöngyöspásztón egy missió 439 lélekkel, Lapujtón . egy
rnissíó 533 lélekkel, Vadkertelil egy mi~síó 337.lélek~~4,
Antunováczon egy Il-ik missíó 761 lélekkel, Battyándon
egy U-ik lelkészi kör 2537 lélekkel, Totkeresztúron egy JI-ik
lelkészi kör 2862 lélekkel,; Brassóban egyr:nissi? 470 lélekkel,
Déván egy missió 984 lélekkel, ,Tordán egy missió 59~
lélekkel, Zsomboron (most Udvarhely) egy missíó 13<18
lélekkel, Halrnáqyon (most Udvarhely) egy míssíó' 139'9
lélekkel, Borsodhevesben egy missió 723 lélekkel, Szolnokon
egy missió 956, lélekkel, Verblczasz entmlk lóson egy Il-lk
lelkészi kör 29,64 :,lélekkeJ" Bártfavkülvárosban egy ll-lk
missió. 1133' lélekkel, Nyiregyházán egy Jli-ik lelkészi- kör

/ . . _. ,.

4930 lélekkel, Désen egy missió 878 lélekkel, Máramarosban
egy missió 367 lélekk,g.I, Sarkadon egy missió 648 lélekkel,

- Szabolcsban két rnissíó külön-külön' 1110 lélekkel és
Ungváron egy míssió 534 lélekkel. Tehát összesen 35 új
lelkészi állás szervez~ndő, Oly helyeken azonban, hol e
tervezet szerint a lélekszám, arányában kevesebb állásra
volna szükség, de már több Van szervezve- (rnint ,.pL
Sopronban, Pozsonyban stb.) ősi jogon rneqhaqyandók,

Szaporítandók a taeolögíaí tanári "állasok is és pedtg
Sopronban egygyel és Eperjesen kettővel, hogy nevezett
két helyen is oly számban múködjenck a tarrárak. - mint :
Pozsonyban.



Murrkapótlék :
(108 egyház után) a 500 kor.
(62' egyház után) a 1000 kor.
(3(:j~missió után) - a 300 kor.
(9 missió után) a 500 kor.

, Repraesentationális pótlék:
(4 püspök után) a 10,000 kor.
(40,esperes és 18 theol. tanár után) a 1000 kor.

------
Összesen: kor.

54,000
62,000
11,700
4,500

ro
.111. Számvetés.

Al- újonnan szervezendó allások beszámításával a-
számvetés ac következó :

Teher.
~ Alapfizetés :

(727 rendes lelkész, 4 pűsp. titkár és 18 theol.
tanár után) a 2400 kor. . 1,797,600

Kerpótlék :
(ugyanannyínak 35· évi átlaga) á 1600 kaL 599,200

2-

, -
j,

40,000
58,000

2,627,000

Pedazet,
Egyházközségek lelkészi fíz. járulékai

(1,08'5,603- híva után) a 2 kor.
Eddig évenként folyósított kongrua .
Követelendó ujabb kongrua

Összesen: kor.

2,171 ,206
210,882
3 00,0 OD-

2,682,088

lYIaradélt: 55,088 korona.

Amely' egyházközség a csekély 2 korona census-
a-lapján kivetendó lelkészfizetést járuléket sem birná meg,
a szegény egyházak támogatásá ra utalt állami dotációból
segélyezendő. Azonban az összehasonlítás azt tünteti fel,
hogya legtöbb aránytalanul ~egterhelt egyházközség a
jelenlegi. -lelkészí fizetésnél kisebb járulékot tartozna fizetni,
tehát az állami dotáció igénybe vétele nélkül is könnyíttetnék



terhén. Hogy nehány nagyobb lélekszámmal biró egyház-

község e címen talán nagyobb 'járulékot tartozna fizetni,

reá nézve sem válna azért elviselhetetlenné, mert többen

többel is járulhatnak az egyetemes éqyházt érdek támoga-

tásához s a tehernek ezen arányes elosztódása felel meg

leginkább az evangyéliumi szellemnek is: "egymás terhét

hordozzátok. "

IV. Átmeneti intézkedések ..
A jelen lelkészi fizetésrendezési tervezet alapján .vol-

nának lelkésztársak, kik a hiványilag biztosított javadalmuk-
nál kisebb fizetést húznának A mint azonban az illetők

liíványtlag biztosított jövedelme nem csonkítható, a mint-

hogy nem is volnaméhányos : épúgy nem volna indokolt,

hogy többen viszont a kerpótlékok réyén a jelenlegi fize-

tésnek egyszerre kétszeresét, vagy ennél is nagyobb fizetést

húzzanak.. A mint mindenféle intézmény fokozatosan fejlő-

,dik, itt is be kell tartani a fokozatos fejlődésnek útját.

1. Fizetéskieqészttés.

A jelen tervezet által óhajtott sociális reform azonban
végrehajtásában már azért is követeli a íok oz atossáqot,

mert ha az alapján nyerendő maximális fizetés, munk a-

pótlék és esetleges repraesentationális pótlék összesen se nl

érné el valamely lelkésztársnak hiványilag biztosított jelen-
legi jövedelmét, a rnéltánycsság követelményeképpen a lel-

készi szolgálat ideje alatt javára a különbözet fizetéski-

egészítés cfrnén folyósítandó; természetesen azo,n meg-
szorítással, hogyakorpótlék .emelkedésével megfelel óleg

csökkentessék.

2. Két kerpótlék esedékesséqe.
A javadalmi intézet mérlegébe teherként nehezedő

fizetéskiegészítés ellensúlyozása s az amúgy is meglepetés-
szerűen hirtelen mcgkétszerezódó fizetés korlátozása cél-

jából pedig a korpótlékok csakis az egyetemes nyugdíjinté-
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zeti szabályrendelet életbelépésének idejétől, tehát 1898-ik
évi január hó i-sö napjáról számítva tudhatók be, vagyis
jelenleg csak két korpótlék volna esedékes A kényszerűség
mellett tiem is esik vele méltánytalanság a régebben szol-
gáit lelkésztarsaken sem, mert nem az 6 koruk szülte meg
. t .

ezt az ú] intézményt, melyet a legújabb "kor van hivatva
felállítani. Ha a múltban összefogva már ok munkálkodtak
volna a lelkészi fizetésrendezésen, nagyobb áldásait élvez-
hetnék a jelenben. Egyébként hasonlókép korlátozza a
kerpótlékok esedékességet az állami és hitfelekezeti nép-
tanítók járandóságairól szóló 1907. évi. XXVI. és .J{XVII-i!
törvénycikk.

3. Átmeneti számvetés.

\AZ összes lelkészeknek jelen tervezet alapján teljesen
összeállított, de költségkímélésből nem közölhetó javadalmi
kírnutatásából alább adom az összes fizetéskiegészítést
igényelhető lelkészekre vonatkozó kivon a tot E sze-
rint az átmeneti idő első éveiben 78 rendes lelkész, 2
püspöki Jitkár és 2 theológiai tanár iizetéskiegészítés CÍ-

mén kapna ' . 89840 koronát.

Tényleges kifizetésre
1. ötödéves korpótlék címén

(74 X a 400 kor.) .
II. ötödéves korpótlék címén

(531 X a 800 kor.)

29600 kor.

424400 kor.

Tehát összeseri: 454400 kor.
jutván, akorpótlék fentjelzett

35 évi 599200 kor.
átlagából a fízetéskiegészítés fedezésére

szolgálna . 144800 korona,

s így a rneqtakar ítás volna . 54960 korona.

Mire .az összes korpótlékok esedékessé válnának,
a ítzctéskíeqészítések kevés kivétellel megszünnének.



4. Átmeneti nyugdíjazás.

A nyugdíjazásra 20 évi átmeneti idő megállapítását
tartom szükségesnek, mert a jelen tervezet alapján elérhető
maximális fizetést az egyetemes nyugdíjintézet tömeges
nyugdíjba vonulás esetében nyugdíjalapul el nem birná.
Ezen 2Q évi átmenetben a fizetésrendezés évében fenálló
hiványilag biztosított javadalom képezze a nyugdíjalapot,
nem tekintve azt, hogyanyugdíjazott a tervezet szerint
nagyobb fizetést húzott. Azonban a hivány alapján meg-
határozandó nyugdíjalap az átmeneti időben is 2400 koro-
nánál kisebb és 4000 koronánál nagyobb ne lehessen.
Az átmeneti rdőre sZ01Q ezen korlátozás mellett bárki
tetszésére bízható, hogy 35 évi szolgálat után. önkényt
nyugalomba vonulhasson, mert ezen átmeneti idő alat~
kevesen fognak akadni, kik a mai hiványilag biztosított
javadalommal menjenek pensióba akkor, midőn jelen tervezet
, [

szerint a tényleges szolgálati idő alatt jóval nagyobb fizetést
húznak. Ezen nagyobb fizetés biztosíték tehát arra nézve
is, hogy a lelkészi állások pótolhatatlan üresedésétől tar-
tanunk nem kell, a jövöre nézve pedig merem jósolni,
hogy több ifjú menne a theológiákra. '

--


