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a 
h a r c i c n l i i e m b e n . 

A kulturharcz az egész vonalon megindult. 
Apró csatározásokkal megkezdte az alsó róm. katli. 
klérus, dörgő ágyúval szólt bele a magyarországi 
róm. kath. püspöki kar. Természetesen, XIII. Leo 
pápa, a békességnek pápája, csak örömét fogja lel-
hetni a „paxu primási jelszó által vezetett kar fel-
lépésében. 

Mondhatná valaki, hogy a róm. kath. egyház 
szellemének ezen uj megnyilatkozása, melyet sok 
évszázadon át tanúsított törekvéseinek következetes 
kifejezéseül kell tekinteni, minket nem igen érdekel. 
Am lássa hazánk kormánya és törvényhozása, mikép 
boldogul a róm. kath. egyháznak föltétlen uralomra 
vágyó aspiráczióival. Számunkra ez nem egyéb, mint 
egy végi jelenség, a régi küzdelem megujulása. Ámde 
még sem egészen így áll a dolog. Ha a róm. kath. 
egyház uralma a mi evangelikus egyházunkat s 
általában a protestantismust végveszélylyel nem 
fenyegetné; ha a magyar állam és nemzetünk füg-
getlensége nem volna édes mindnyájunknak féltve 
őrzött kincse; lia ez a haza, melyet a római curiához 
rablánczokkal kiván csatolni a haza alkotmányos 
életének egy hatalmas tényezője nem volna mind-
nyájunknak édes hazája : akkor bátran ölbetett kézzel 
nézhetnők a folyó küzdelmet, semmitsem törődve a 
a harcz kimenetelével; akkor a „quieta non movere" 
köpenyegébe burkolózva, mi is teljes nyugalomban 
folytathatnók napi munkánkat s nem kellene esz-
közökről gondoskodnunk, hogy minden eshetőségre 
készen találjon minket a dolgok fejlődése. 

Reánk, p r o t e s t á n s o k r a nézve azonban leg-
kevésbé sem lehet közönyös, hogy az uralomra 
törekvő Róma diadalmaskodni fog-e vagy sem, s újra 
leigázza a szellemeket a Fin de siècle gyalázatára. 
Nem lehet közönyös mireánk, m a g y a r protestán-
sokra nézve, hogy e haza földjén királyunk és annak 

kormánya intézkedik-e az ország sorsa fölött, vagy 
pedig egy idegen, világuralomra törekvő hatalom 
föltétlen engedelmességet követelő befolyásával ren-
delkezzék-e e hon népének millióival és esetleg e 
haza polgárait örökös harczra szembe állítsa egy-
mással. 

Mert meggyőződésem szerint a jelenleg napi-
renden lévő egyházpolitikai kérdéseknél a róm. kath. 
egyház püspökeinek nyilatkozata és papságának fel-
lépése után, nem az az egyszerű kérdés áll előttünk, 
hogy az állami törvényhozás behozza-e a zsidók 
reczepczióját, a polgári anyakönyvezést, a polgári 
házasságot és vallásszabadságot, hanem az a kérdés, 
hogy a magyar állam önállóan és függetlenül intéz-
heti-e sorsát, vagy pedig elhatározásaiban és intéz-
kedéseiben meg kell-e hajolnia a dogmatikus merev-
séggel vele szemben álló róm. kath. egyház előtt, 
melyről tudva van, hogy eljárását a tévedésmentes 
római pápa, isteni jogon, abszolút teljhatalommal 
vezeti. 

így lévén felállítva a kérdés, nem hiszem, hogy 
akadna e hazában evangelikus ember, a ki megfeled-
kezve egyháza iránt tartozó kötelességéről, hazájának 
szent érdekéről, határozott tiltakozással nem állana 
az evangelikus egyház és haza pártjára. 

Ép e lap olvasó közönsége előtt azonban nem 
szükség hosszasabban fejtegetnem, hogy habár a fen-
tebbi okból álláspontunk teljesen tiszta és határozott: 
nem zárkózhatunk el egyházunk érdekében az állam-
kormány által tervezett átalakítások egyházi életünkre 
gyakorlandó befolyásának mérlegelése előtt, hogy ez 
alapon tájékozódjunk teendőink iránt. 

Elvileg, sem Isten szent igéjéből, sem hitvallási 
könyveinkből nem mutatható ki, hogy a czélzott 
törvényhozási intézkedések bármelyike is ev. egy-
házunk hitelveibe ütköznék; sőt szerény körű tudásom 
szerint az ellenző ev. irók egyike sem kisérlette meg 
ev. egyházunk hitelvi álláspontjáról kimutatni, hogy 
a kormány szándéka ellentétben állana hitelveinkkel 
s meggyőződésem szerint ezt állítani nem is lehet, 



feltéve, hogy az egyháznak, őt isteni rendeltetésénél 
fogva megillető jogai teljes épségében, sértetlenül 
hagyatik. 

Máskép áll a dolog, ha az egyházpolitikai 
reformok (bevett elnevezés) gyakorlati hatását nézzük. 
A zsidók reczepcziója egyházi szempontunkon kivül 
esik. Hogy ugyanazon hazának egyenlő jogú és 
egyenlő kötelezettségű polgárai vallásos tekintetben is 
és testületökben egyenlő jogot élvezzenek a többi 
vallásos testületekkel, ez oly természetes, hogy ezt 
csak a fanatizmus ellenezheti. Természetes, hogy az 
egyházaknak jogában áll hitelveik alapján szabályozni 
a velők való viszonyt. Igy pl. vájjon a zsidó és az 
evang. keresztyén között kötött házasság egyházilag 
megáldható-e vagy sem. 

A polgári anyakönyvvezetés annyiban már 
nagyobb hatású egyházunk életére, mert a lelkészek 
kezéből kivétetik a néppel való érintkezésnek egy 
oly módja, melynél az egyház hive a lelkészi hivatal 
szükségét érezte s egyúttal a lelkész az érintkezés 
alkalmával a lelkipásztori gondozásra is kiterjeszt-
hette figyelmét. Általában a néppel szemben nagy-
fontosságúnak kell tekintenünk azt a momentumot, 
hogy életbevágó kérdéseknél a lelkészi közreműködés 
mint szükségképen követelt eljárás jelenjen meg s ha a 
lelkészi hivatal több esetben kikerülhetővé válik, 
népünk annak szükségéről is könnyen megfeled-
kezhetik. 

A polgári házasságnál is a veszedelmet abban 
látom, hogy mert az egybekötés azon cselekménye, 
melytől a házasság polgári és magánjogi következ-
ményei függenek, nem egyházi hatóság előtt történik, 
népünk ismét egy okkal többel fog birni arra, hogy 
az egyházat is és a papot is nagyon felesleges dolog-
nak tekintse. 

S nincs különben a vallásszabadsággal sem. Ha 
a vallás mindenkinek csak magánügye, igen közel 
áll az a kérdés: mi szükség van akkor az egyházra, 
mely igaz, hogy némi jogokat is nyújt, de azokkal 
cserébe nagy kötelességeket ró az emberre, és sok 
áldozatot követel hiveitől. 

Egyszóval, legkevésbé sincsen előttem elrejtve 
azon sok nehézség s esetleg károsan ható befolyás, 
mely kivált a három utóbbi czimen meglazíthatja és 
megbéníthatja evangelikus egyházunk beléletét. 

A gyógyszert azonban semmiképen sem láthatom 
a szándékolt átalakítások életbe léptetése ellen foly-
tatandó merev ellenzésben. Meg vagyok arról győ-
ződve, hogy előbb vagy utóbb, de az állami jogrend 
érdekében megindult e mozgalom az államérdek ki-
elégítésére fog megoldatni. A hegytetőn megindították 
a követ s az minden akadályok daczára le fog gör-
dülni a hegy lábáig. A gyógyszert magunkban, 
illetőleg egyházi életünknek szellemi kincstárában 
kell keresnünk és következetesen alkalmaznunk. 

E gyógyszereknek elseje és legfőbbike hitünk 
alapján az egyházi öntudat és egyházhoz tartozás 
érzetének fölelevenítése. A gyakorlat emberei igen 
jól tudják azt, hogy a r. katli. papok elkeresztelési, 
reversalisvételi törekvéseikkel csak ott érnek czélt, 

a hol közönyösség és mellék érdekek uralma meg-
hódolásra készti egyházunk hiveit. Valódi, evangelikus 
hitű és tiszta meggyőződésű ember egyháza iránt 
hűtlenséget nem követ, nem követhet el. A hit 
alapján épült egyházias közszellem sokkal erősebben 
csatolja a hiveket az egyházba, semhogy a közösség-
ből kiválni tudnának. A ki hitszükségletének kielégí-
tését teljes mértékben feltalálja egyházunkban, az 
sem maga, sem családja számára nem fog más kört 
keresni. A ki egyházunk szellemi előnyeinek birtoká-
ban büszkén vallja magát ágost. hitv. evangelikus 
keresztyénnek, az másoknak vele szemben hiában 
hangsúlyozott előnyeit figyelmen kivül fogja hagyni. 
Ne keressük mi annyira az országos törvény védel-
mét, mint inkább igyekezzünk erős várunkat „Christo 
duce" magunk megvédelmezni, sőt bevehetetlenné 
erősíteni. 

Törekedjünk zsinati határozatainkat minden 
részletükben mielőbb s minden utógondolat nélkül 
életbe léptetni. Mert áll az, hogy a külszervezet 
lazasága szemben egy történelmileg kialakult, minden 
részleteiben kidolgozott szervezettel hátrányos hely-
zetbe hozza nemcsak egész egyházunkat, hanem 
a benne tájékozatlanságban, bizonytalanságban élő 
hiveket is. 

Zsinati törvényünk keretén belül rajta legyünk, 
hogy egyházunknak minden hive az alkotmány által 
meghatározott módon és mértékben élénk részt 
vegyen az egyház ügyeinek vezetésében. A jog gya-
korlása nemcsak öntudatossá teszi az egyház hivét, 
de kötelességének teljesítésére lelkesíti s buzgóságá-
ban fokozza. Egyházunkra a legnagyobb szerencsét-
lenség volna, ha bárkit is, őtet illető joggyakorlásától 
visszatartanánk vagy munkásságában megbénítanánk. 

Nekünk, kivált papoknak, azon kell lennünk, 
hogy mind szilárdabban álljunk egymáshoz, tömörül-
jünk. Bár mily jogosaknak tetsző aspirácziókat, mi-
helyt azok az egyházban visszavonást idéznének elő, 
vagy az összetartást gyöngítenék, feltétlenül és követ-
kezetesen ki kell küszöbölnünk. A közéletben elég 
tér és alkalom van más, nem szoros értelemben vett 
egyházi törekvéseinknek érvényesítéséhez. Egyházunk 
kebelében legyünk és maradjunk testvérek és hit-
rokonok, ha szükséges, Urunknak nyomán, ki magát 
érettünk feláldozá, önérdekeink vagy kedvencz esz-
méink feláldozásával is. 

Népünk nemcsak szellemi és erkölcsi, vallásos és 
miveltségi, hanem anyagi és társadalmi érdekeinek 
is legyünk hű őrei, gondos képviselői. A hol pász-
torával egybe van forrva az Úrnak nyája, ott az 
egyes juhok is hűséggel ragaszkodnak a pásztorhoz 
és a nyájhoz. 

Erős meggyődésem, hogy ha a fentebbiekben 
vázolt alapra állunk s anyaszentegyházunk s annak 
elöljárói hiven teljesítik minden irányú kötelességeiket, 
sem a zsidók reczepcziója és polgári anyakönyvezés, 
sem a polgári házasság és a vallásszabadság nem 
fog nekünk árthatni, sőt javunkra lesz, a mennyiben 
az onnét eredhető támadás tüze erősebbé forrasztja 
közösségünket, meg fogja dicsőíteni evangyéliomi 
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anyaszentegyházunknak Krisztus Jézusban gyökerező 
s az örök életnek forrásából táplálkozó munkásságát. 

Az Úr legyen a mi erőnk s elmaradhatlan 
ügyünk diadala! Sem a római pápa és papsága, sem 
a szabadelvűsé«1 nem árthatnak nekünk. Dlxi. 

B S L P i L i . 

Örök emlékezetnek okáért! 
(Folyt, és vége.) 

NID. M. úgy véljük, nem szükséges ezek után még 
bővebben vázolni, mily nagy sérelmet ejt az 1868: LIII. 
t.-cz. s a februári rendelet szentegyházunk s híveinek al-
kotmányilag biztosított jogain. S mi e súlyos sérelemmel 
szemben jelen viszonyaink között csak azt kívánjuk, adas-
sék meg Magyarország katholikus híveinek a szabadság, 
hogy Szent István honalkotó királyunktól drága örökség-
kép nyert szent vallásuk, hitelveik szerint élhessenek, 
valamint életük minden viszonyában, úgy az élet egyik 
legfontosabb pillanatában is, midőn a házasság szentségé-
nek frigyére kelnek ; legyen sértetlen szabadságuk más 
vallású hitvestársukkal elhatározni, hogy gyermekeik mind 
a kath. hitvallásban neveltessenek s azért kívánjuk, hogy 
az 1890. febr. 26-iki rendelet hatályon kivül helyeztessék, 
hogy a vegyes házasságokból származó gyermekek vallásá-
nak meghatározása a szülőkre hagyassék. 

E kívánalmunk, a hazánkban tényleg fönnálló jog-
viszonyokkal szemben sem ütközik nehézségbe s azért 
annál biztosabban remélhetik a katholikusok, hogy e 
vallási sérelem hitelveiknek megfelelőleg megszüntettetik. 
Mert ezt a kérdést reánk nézve csak a katholikus vallás 
hitelvei s a katholikus szülők természeti joga és lelki-
ismerete dönthetik el s az államnak e kérdésnél nem lehet 
s nincs más tenni valója, mint arról gondoskodni, hogy 
hitelveik szerint élhessenek, ugyanez a jog a katholikusok-
nak biztosíttassék. 

E jog és szabadság megvédelmezése illeti meg az 
államot, de nem az, hogy ő állítson fel külön kritériumokat 
a felmerülő vallási kérdések elbírálására. 

Ezen a mértéken tulment a februári rendelet s azért 
természetesen zavart, bonyodalmat kellett előidéznie. 

S annak daczára, hogy a magas kormány illetékes 
tagja a képviselőházban nyíltan elismerte, hogy e rendelet 
által a katholikus lelkészek hivatalos kötelességeikkel 
összeütközésbe jöttek, még ma is fennáll, sőt annak alap-
ján a katholikus lelkészek közül többen zaklatásoknak és 
büntetéseknek vannak kitéve. 

E bajból jelen viszonyok között csak egy módon 
lehet menekülni, ha tudniillik az 1868. t.-cz. a szülők 
lelkiismereti szabadságának megfelelően revideáltatik vagy 
kellően értelmeztetik. 

í g y kellett volna ezt a czikkelyt már eredetileg is 
az akkori kormány felfogásához képest megalkotni, mert 
mig ez a többi bevett hitfelekezetek hitelveit nem sértette 
volna, addig a katholikusoknak is lehetségessé tette volna, 
hogy hitelveik szerint éljenek. 

Hogy a felmerült vitás kérdésnek ilyetén megoldását 

nem elfogultság, hanem csak a jogosult katholikus hitelvi 
szempont javasolja, azt nem nehéz bebizonyítani. 

Világos dolog ugyanis, hogy az anyakönyvi bejegyzés 
csak egyszerű folyománya a vallási testülethez való tarto-
zásnak s bármely vallási testület csak azt írhatja be anya-
könyvébe, a ki hozzá tagul csatlakozott. 

Minthogy pedig a februári rendelet az anyakönyvi 
bejegyzés iránt intézkedett, sérelmes vagy nem sérelmes 
voltának a kritériumát csakis az egyes vallási testületek 
azon tana képezheti, mely a tagfelvételt körülírja. 

A polgári törvény senkit sem irhát be tagul a 
katholikus egyházba vagy bármely vallási testületbe, ha 
az illető vallási testület a maga tanai szerint tagjának 
nem tekintheti. 

Nem akarunk hosszabban e ponttal foglalkozni, hisz 
a három évi kimerítő nyilvános és hivatalos tárgyalás 
folytán ez annyira világos lett, hogy már maga a kormány-
elnök úr programmjában az 1868. évi LIII. t.-cz. azon 
rendelkezéseit, melyek a szülőket jogaikban akadályozzák, 
hatályon kivül helyezni igérte, a mi minden esetre kom-
petens itélet a 12. §. jogi értékéről. 

Mi katholikusok a katholikus egyház számára nem 
kérünk jogot és igazságot olyképen, mintha ez által más 
vallásnak a sérelmét óhajtanok; ellenkezőleg mi oly intéz-
kedést, illetve az 1868-iki törvénynek olyatén módosítását 
kívánjuk, mely a bevett vallásoknak sem hitelveit, sem 
az állam által nyújtott jogait nem sérti. 

Az ősi vallás követőinek e kívánalma ellen a hazában 
bevett keresztény felekezeteknek kifogása nem lehet s ha 
igen, akkor azok hitelveiken felül s azok ellenére kívánnak 
valamit, a mit egy, a pártok felett álló hatalom végre-
hajtani nem, de visszautasítani van hivatva. 

Nálunk a katholikusoknál ugyanis a szerint, a mint 
a jegyesek leendő gyermekeik vallási neveltetése iránt 
határoznak, irányul egész eljárásunk s e szerint a jegye-
sek lelkiismereti szabadságához van szabva ténykedésünk 
a vegyes házasságok körül. 

Ország világ tudja, hogy ha a jegyesek gyermekeik 
kath. neveltetését megígérik, solemnis assistentiában része-
sülnek ; ha nem ígérik meg — van passiva assistentia ; 
ha pedig ezzel sem elégednek meg, akkor a protestáns 
pásztor előtt kötött házasságukat is érvényesnek tartjuk. 

A miből következik, hogy a jegyesek, a mint a mi 
részünkre határozhatnak, épen ugy elhatározhatják azt 
is, hogy születendő összes gyermekeiket a protestáns val-
lású jegyes vallásában fogják nevelni. Tőlük függ. S habár 
a jegyesek elhatározása nem okvetetlenül nekünk szól, mi 
mégis gyermekeik vallása és nevelése iránt való szabad 
elhatározásukat a törvénybe iktatni kívánjuk, mert tisztán 
áll előttünk az, hogy csak ily módon biztosithatjuk híveink 
jogosult szabadságát katholikus hitük követésében. 

Midőn tehát a mult évben a főrendiház julius 4-iki 
ülésén az a javaslat tétetett részünkről, hogy „az 1868-iki 
törvény okvetetlenül megváltoztatandó, vagy oly értelem-
ben magyarázandó, hogy annak 12. szakasza nem impera-
tiv, nem kogens, hanem csak deklarativ, mint akárhány 
más törvény, vagyis, hogy a szülők nem kényszeríthetők 
gyermekeiket a jelzett szakaszban kimondott elv szerint 
nevelni", oly expediens ajánltatott, mely mig a katholikusok-
nak módot nyújt vallásuk szerint élhetni, sem a bevett 
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vallások hitelveit, sem az állam által nekik nyújtott jogo-
kat nem sérti. 

S ép azért újra kérjük a magas kormányt, méltóz-
tassék saját hatáskörében a februári rendelet visszavonása, 
a törvényhozás utján pedig az iránt intézkedni, hogy az 
1868. évi LUI. tcz. 12. §-a hatályon kivül helyeztessék, 
illetve javaslatunk szerint értelmeztessék. 

II. A polgári anyakönyvek. 

Nem vonjuk kétségbe, hogy az államnak joga van a 
születésekről, halálozásokról és házasságokról a saját köze-
gei által polgári anyakönyvet vezettetni; de sokszor vala-
mint ezen és egyéb fontos ügyekben szerintünk nem a 
quid iuris, hanem a quid consilii irányadó. 

Polgári szempontból ez az intézkedés teljesen szük-
ségtelen, felesleges. Hiszen a polgári anyakönyvekből 
ugyanazt tudja meg az állam ezután is, a mit eddig az 
egyházi anyakönyvekből és pedig költség nélkül meg-
tudott, holott a polgári anyakönyvek behozatala tetemes 
költségbe fogna kerülni az államnak. 

Es még e mellett is nagy kérdés : lesznek-e megbíz-
hatók a polgári közegek, kik mint nem közvetlen tapasz-
talásból szóló tanuk (testis oculatus) nem fognak eljárni 
hivatalukban ugy, mint a lelkészek járnak el. 

Ezeket megfontolni egyébiránt az állami kormány-
zat dolga, egyházi szempontból nekünk azon észrevételünk 
van, hogy több gyermek fog kereszteletlen maradni, hogy 
ezen polgári anyakönyv mint a polgári házasság előfutárja 
jelenik meg. 

Arra, a mit a miniszterelnök ur programmjában fel-
említett: „hogy addig, mig a polgári anyakönyvek általán 
életbeléptethetők lesznek: a jelenlegi anyakönyvekben az 
anyakönyvvezetők az elkeresztelési esetben azt is tün-
tessék ki, hogy az 1868-iki LIII. tcz. szerint az illető 
elkeresztelt mily vallásunak tekintendő és a mennyiben 
az anyakönyvvezetők e körülménynek meg nem felelnének, 
az illető helyen a polgári anyakönyvvezetés azonnal élet-
beléptethető legyen, viszont a törvény meghozatalával 
egyidejűleg az 1890. febr. 26-iki miniszteri rendelet hatá-
lyon kivül helyeztessék" —erre nézve megjegyezzük, hogy 
a lelkészek által vezetett anyakönyvekbe ép ugy nem 
vihetjük be a szülötteknek a törvény által elrendelt val-
lási hovatartozandóságát, a mint nem lehet a febr. rendelet-
nek eleget tenni ; hogy ellenmondást látunk abban, hogy 
ugyanakkor, a midőn a magas kormány az 1868. LIII. 
tvczikket a szülők jogát sértőnek ismeri el és eltörlését 
kilátásba helyezi, hogy mondjuk ugyanakkor oly intéz-
kedést tenni készül, a mely e sértő, törlendő szakasz 
végrehajtását czélozza. 

A februári rendelet támasztotta helyzetnek minden 
oldalú megvitatása folytán annyi — ugy véljük •— vilá-
gos lett és kétségtelen ki-ki előtt, hogy a sérelem lényege 
abban rejlik, miszerint az állam határozza meg a gyerme-
kek vallási hovatartozandóságát. Ez a sérelem azonban 
teljes valóságában fenn fogna állani, akár használja az 
állam ebbeli szándéka végrehajtásában a felekezeti anya-
könyvvezetőket, akár pedig a polgáriakat s ép azért a 
polgári anyakönyv a kontemplált czél elérésére, a vallási 
béke helyreállítására nem vezethet. 

III. Az izraeliták reczepcziója. 
Mig a polgári anyakönyvek tervezése a tarthatatlan 

februári rendelet érdekében történik, addig oly más három 
uj javaslat is szerepel a programmban, mely nincs kap-
csolatban a múlttal s mely hazánk vallásközi instituczióit 
alapjokban megmásítani van hivatva. 

Ezek az izraelita vallás reczipiálása, a vallás szabad 
gyakorlata és a polgári házasság. 

Az elsőről a miniszterelnök ur már programmjában 
jelezte, hogy az arra vonatkozó javaslat készen áll. 

Ha a reczipiálás csak a zsidó vallásnak szabad gya-
korlatát, a törvény oltalma alá helyezését, jogainak a 
saját körében való törvényes védelmét, biztosítását jelenti : 
nincs észrevételünk ellene, hisz az 1867. évi XVII. tör-
vényczikk szerint ugy is az ország izraelita lakosai a 
keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog 
gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilváníttattak — 
minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet meg-
szüntettetett, — vallásukban önállók és szabadok ; tehát 
meg van adva nekik minden, a mit egy ember mint pol-
gár az országban a maga számára kívánhat. 

De ha a magas kormány ezen javaslatában az izrae-
lita vallást törvényesen bevett vallásnak akarja nyilvání-
tani ugy, hogy a keresztény és zsidó vallás között nálunk az 
a viszonyosság álljon be, mely jelenleg csak a katholikus 
és a többi „bevett" keresztény vallások között létezik, 
tehát a zsidó vallásról a keresztény hitre, a keresztény 
hitről a zsidó vallásra va]ó áttérést az 1868. LIII. t.-cz. 
szerint szabályozni, ily törvénybe bele nem egyezhetünk. 

IV. A vallás szabad gyakorlata. 
Hitelt érdemlő értesítések szerint e javaslat által 

nálunk „nem az amerikai értelemben vett vallásszabadság 
van kontemplálva, hanem biztosítása a szabad vallás gya-
korlatnak minden vallási szövetkezet és szekta számára, 
bármikor keletkezett is az, ugy hogy a szabadelvű eltűrés 
és a reczepczió között óriási különbség van." A miből 
következik, hogy e javaslat eszméje nem bevett vallások 
rendszerének a megdöntésére, mint inkább ezeknek fentar-
tása mellett, a türt vallások meghonosítására vonatkozik. 

Elvileg tekintve e szándékot, kivitelében bármennyire 
is korlátozó legyen majd a türteknek nyilvánítandó vallá-
sokra nézve, magában fogja hordani csiráját az amerikai 
rendszernek, a melynek kifej lését az esetre, ha a mostani, 
megállapodott vallásközi állapotainkon rést ütünk, meg-
gátolni alig álland valakinek hatalmában. 

Az elvek ugyanis erősebbek az embereknél. Pedig 
amerikai rendszerre gondolnak mindazok, a kiknek most a 
vallás szabad gyakorlatára vonatkozó javaslat már első 
megjelenésében tetszik, csakhogy ezek azt általános vallás-
szabadságnak nevezik s az államnak az egyháztól való 
teljes elválasztását értik alatta. 

Nem titkolhatjuk el e javaslat feletti aggodalmainkat 
és előre is jeleztük azt a különbséget, mely az önmagában 
vett vallás szabad gyakorlata és az általános vallásszabad-
ság között létezik hazánkra való tekintetben. 

A különbség lényeges, mit azonnal észreveszünk, ha 
nálunk tényleg létező vallási állapotokat a hazai jog szem-
pontjából tekintjük és összehasonlítjuk azzal, a mit a kor-
látlan testületi vallásszabadság jelent. 
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Nálunk, ez köztudomásu tény, vallását, egyéni hitét 
manap mindenki szabadon gyakorolhatja, de tesületi jo-
gokkal csak a kiszabott határok között, az úgynevezett 
bevett vallások keretében. Ezek száma öt, a hatodik a 
zsidó vallás, autonomikus jogokkal. A kik ezeken kivül 
vannak, például a nazarénusok, anabaptisták, anglikánusok 
stb. azokat az állam testületi jog szempontjából egyszerűen 
nem létezőknek tekinti, mint akár a raczionalistákat vagy 
az agnosztikusokat vagy az úgynevezett hitfelekezet-, 
helyesebben vallás nélkülieket. Azonban ez a korlátozás is 
nem az egyénre, hanem a vallási testületre vonatkozik. A 
mi az egyént illeti, e tekintetben oly korlátlan vallás- és 
gondolat-szabadság uralkodik nálunk, hogy erre nézve sem 
lehet valami kivánni valója senkinek. 

Tehát nálunk az egyén számára vallási szabadságot 
követelni s ezen a czímen szabad vallásgyakorlatról még 
törvényt is alkotni, véleményünk szerint, fölösleges. 

Az egyén nálunk korlátozva nincs, de igen a vallási 
társulatok, mint egész Európában. 

Ez az állapot nálunk hosszú történeti fejlődésnek a 
szüleménye, hasonló más európai államok fejlődéseihez, a 
minek folytatványa a reczipiált vallások rendszere. 

Elmondhatjuk, hogy közjogi vallási állapotaink a 
türelem szempontjából olyanok, mint talán egy európai 
államban sem. Az egyén vallásilag szabad, a vallási tes-
tületekből pedig annyi van bevéve s oly jogoknak örvend, 
a mennyit történeti múlttal biró ország az emberi laxis-
musnak csak engedhet. 

Már ezen a közjogi állapoton a szándékolt javaslat 
az által, ha minden vallási szövetkezet és szekta számára, 
bármikor keletkezett is, szabad vallásgyakorlatot, hacsak 
a türt vallás értelmében is biztosítana, rést ütne és útját 
készítené a korlátlan testületi vallásszabadságnak, mely a 
bevett és türt vallás között különbséget nem ismer. 

Nem téveszthető szem elől, hogy a vallási sokféleség, 
mely atomizálja a polgárokat a köz- és magánéletben, 
bomlasztólag hat az államra. Azért a jól konstituállt állam 
semmitől sem áll oly távol, mint területén a korlátlan 
vallásszabadság meghonosításától, mint a vallási testületek-
nek korlátlan számban való elismerésétől s felette főben-
járó okoknak kell felmerülniük, hogy előbbi állapotán csak 
némileg is változtasson. 

Mert az egész nemzet életére, jellemére, jövőjére ki-
ható ilyen kérdésben sem elhamarkodni, sem utópiák után 
indulni nem tanácsos. 

V. A polgári házasság. 

Végre áttérünk az utolsó javaslatra, mely bár csak 
elvileg jeleztetett, mégis a többi egyházpolitikai javaslatok-
hoz viszonyítva, erősebb háborgást idézett fel a közhangu-
latban, s ez a polgári házasság. 

Az eddig fejtegetett és ellenzett javaslatok közül 
mindegyik bir jelentőséggel és sulylyal, mindegyik direkte 
vagy indirekte a vallásba ütközik s a hazának jól felfogott 
érdekeivel ellenkezik, de mindjárt első tekintetre egyik 
sem oly szembetünőleg, mit a polgári házasság. 

Már puszta elvi jelzésére is a javaslatnak érezte 
mindenki, hogy ebben egy, a vallási közérzületet mélyen 
sértő, a hazai szükségletekben épen nem gyökeredző intéz-
kedésről van szó. A tulajdonképeni polgári házasság 

ugyanis nemcsak hogy érinti, de egyenesen sérti a keresz-
tény házasságra vonatkozó hitelveinket s nem lehet oly 
állami szempont és állami szükséglet, a mi ilyen vallás-
ellenes áldozatot kívánna hazánkban. 

A miniszterelnök ur az országgyűlésen igy nyilat-
kozott: „Az egyházpolitikai kérdések negyedikére, a csa-
ládjog kiegészítő részét képező házassági jogra nézve az 
újonnan alakult kormány immár azon helyzetben volt, hogy 
a házassági jog alapelveire és ezek közt a kötelező polgári 
házasságra nézve is egyhangú megállapodásra juthatott, 
minélfogva legfelsőbb elhatározást eszközölt ki annak elvi 
kijelentésére, hogy a házassági jogra vonatkozólag kidolgo-
zandó és már munkába vett törvényjavaslat, a minden 
állampolgárok közt kötendő házassági viszonyból eredő 
jogi kérdések feletti átalános állami biráskodás és a köte-
lező polgári házasság alapelvei alapján dolgoztassák ki." 

Ezekre vonatkozólag megjegyezzük, hogy bár ez or-
szágnak polgárai mindnyájan egy hazának fiai, de nem 
egyszersmind ugyanazon egyháznak vagy felekezetnek 
tagjai is, a miért figyelembe kérjük vétetni, hogy a vallási 
hitelvek különböző volta miatt vallási ügyekben mind-
nyájunkra egyenlő mérték nem alkalmazható s ép azért 
maga a jelzett elvi kijelentés elég okot szolgáltat arra, 
hogy mi, tisztelettel alólirottak, mint kilencz millió katho-
likus hivőnek isteni jog szerinti főpásztorai és illetékes 
képviselői, a kidolgozandó javaslattal szemben már most is 
a leghatározottabb állást foglaljunk s azt ellenezzük, mert 
bármely részletei lennének a kötelező polgári házasság 
alapelvei alapján kidolgozott házassági jognak, az minden-
kor nyilt ellenmondásban fog állani a katholikus egyháznak 
a házasságról vallott tanával. 

A polgári házasság alapelvei ugyanis oly mélyen 
nyúlnak be a dogmába, hogy a házasságot egyszerűen ki-
veszik az egyház kezéből, tehát teljesen enerválják és 
tényleg tagadják mindazt, a mit a katholikus egyház a 
házasságról vall és törvényeivel szabályoz. 

Az egyházi házasságnak a polgárival való összehason-
lítása nyilvánvalóvá teszi ezt. 

Kathol. tanunk szerint a házasság a keresztények 
között 

a) szentség (az úgynevezett házassági szerződéssel 
egy és ugyanaz a dolog), mely 

b) mint ilyen kizárólag az egyházi törvényhozás 
szabályozó jogkörébe tartozik, melyre nézve akadályokat 
állítani, jogi következményeit szabályozni, bíráskodni annak 
lényege, érvénye és az ezekből folyó következmények 
fölött az egyháznak, mint a szentségek letéteményesének 
és kezelőjének kizárólagos és saját joga ; 

c) a házasság a katholikusoknál felbonthatatlan szö-
vetség, melynek rendes törvényes kötési formáját saját 
lelkésze által való összeesketés képezi. 

A polgári házasság alapelvei szerint ellenben a há-
zasság csak polgári jogviszony, mely az állami törvény-
hozás szabályozó jogkörébe tartozik ; ez írja elő a házas-
ság bontó és tiltó szabályait, a házasság jogi következ-
ményeit és felbonthatóságát, ez szabályozza, a házassági 
köteléki perekben való biráskodás is ehhez tartozik. 

Történjék azután az esketés, illetőleg a szándékolt 
házasság bejelentése akár egyházi, akár polgári vagy 
polgári és egyházi közeg előtt, a házasság az említett fel-



tételek mellett mindig polgári. Szóval a keresztények 
között minden érvényes házasság a szentség jellegével bir 
s maga a házasság szentség, úgy, hogy a házassági 
szerződés és szentség között reális különbség nincs. 

A polgári házasság alapelve pedig a házassági szer-
ződés és a szentség között reális különbséget tesz s a 
szentség jellegét valami járuléknak tekinti. Ha ezekkel 
párhuzamba állítjuk a miniszterelnök úr nyilatkozatát, 
mely szerint „a már munkába vett törvényjavaslat a 
minden állampolgárok közt kötendő házassági viszonyból 
eredő jogi kérdések fölötti általános állami bíráskodás és 
a kötelező polgári házasság alapelve alapján lesz kidol-
gozva", akkor ebben a javaslatban egy, a kath. egyház 
tanát teljesen kizáró felfogás fog érvényesülni, még pedig 
kötelezőleg az állampolgárok nagyobb részét tevő katho-
likusokra nézve is. 

Az ilyen törvényjavaslatról nem lehet azt mondani, 
hogy a kormány a polgári házasság behozatalával csupán 
a házasság polgári viszonyait kivánja szabályozni, az 
egyházi hitelveket pedig érintetlenül hagyja. 

A két intézményben : az egyházi és polgári házas-
ságban két egymást kizáró ellentétről van szó, a ki az 
egyiket akarja, az nem akarja a másikat, mert a két 
álláspont ellentétes, hisz ha a házasfelek a polgári ható-
ság és az egyházi hatóság előtt is kötnek házasságot, amaz 
felbontható, emez felbonthatatlan, ugyan melyik lesz érvé-
nyes a házasfelekre? 

Azért oly nyilatkozat, mely azt mondja : mi a hit-
elveket nemcsak hogy sérteni, de érinteni sem kívánjuk 
— ellenkezik a polgári házasság természetével, egész 
lényegével. 

Az egyház sohasem tagadta, hogy van az államnak 
törvényhozói és birói hatalma a házasság polgári követ-
kezményeire s hogy azon jogokat, a melyek az államtól 
erednek, az állam van hivatva szabályozni. 

Tartsa meg az állam, a mi az államé, de hagyja 
meg az egyháznak a mi az egyházé. Intézkedjék tehát a 
polgári hatalom a házasságból származó polgári következ-
mények felett, de vegye kiindulási pontul a polgári tör-
vény a házasság érvényességét vagy érvénytelenségét úgy, 
a mint azt az egyház meghatározza. 

A mondottak szerint az államhoz a házasságnak csak 
polgári következményei tartozván, intézkedjék az állam 
ezekről függetlenül, de a házasság lényegéről való rendel-
kezést, törvényhozást és bíráskodást hagyja meg, mint ezt 
Krisztus urunk rendelte, az egyháznak, mert a szentségek 
ehhez tartoznak. 

A keresztény államok soha nem is gondoltak olyas-
mire, mintha a keresztény házasság feletti általános és 
korlátlan törvényhozói hatalom őket illetné meg és pedig 
a polgári szerződés czímén. 

Ezt az elvet a protestantizmus hozta először forga-
lomba ; s ennek befolyása alatt kezdett a protestáns álla-
mokban a polgári házasság felszínre kerülni a nélkül, hogy 
hogy a protestáns nép a házasság vallásos jellegéről egész 
a legújabb időkig lemondott volna. 

A külföldön, a hol a polgári házasság létezik, min-
denütt csak válságos időkben és hosszas küzdelmek után 
jött az létre s azt ugyancsak nem lehet állítani, hogy jót 
eredményezett volna. 

Idézzük erre vonatkozólag gróf Andrássy Gyulának 
1883-ban a főrendiházban mondott beszédét, melyben a 
polgári házasság körül külföldön tett tapasztalatait így 
összegezte: „A sors úgy akarta, így szólt, hogy számos 
évet töltöttem épen azon országokban, a hol a polgári 
házasság be van hozva. S megvallom, a kép, melyet ott 
láttam, egészen más benyomást tett reám, mint milyennek 
én magam is theoriában gondoltam. 

Nem akarom hosszasan ecsetelni, csak röviden mon-
dom el azt a benyomást, melyet az ottani állapotok szem-
lélése reám tett. 

Ezen intézmény alatt csak két áramlat érzi magát 
kielégítve : az egyik az, mely vallást nem ismer és azzal 
az állam mindanhatóságát állítja szembe ; a másik az, 
mely tolerancziát nem ismer és tisztán csak a felekezeti 
szempontot állítja előtérbe. A két véglet igen, de mi közte 
van, az ezen megoldás által megnyugtatást soha sem 
nyerhet. S tapasztaltam azt, hogy ezen intézmény a csa-
ládokban, a társadalomban a türelmetlenséget, a vallási 
viszályt a legnagyobb mérvben fokozza s azért őszintén 
megvallom, hogy én behozatalát nálunk nemcsak ma, de 
soha S9m kivánom. 

De nemcsak ez okból nem kivánom, hanem még más 
okból is. A polgári házasságot, mint az a külföld némely 
államában létezik, az állami mindenhatóság és az egyházi 
mindenhatóság (?) közti küzdelem szüleményének tartom. 

Ismétlem, a polgári házasság egy harcz szüleménye, 
melyben van egy győztes és van egy legyőzött fél. S bár 
minden ily harczban az utóbbi időkben az állam győz, az 
én meggyőződésem mégis az, hogy vallási kérdésekben a 
legrosszabb egyezség is sokkal jobb, mint a legfényesebb 
győzelem. 

És hogy ott, a hol az egyik fél a másikat legyőzte, 
mind a kettő, a győztes úgy, mint a legyőzött fél egy-
aránt vesztes." 

í g y ismerte Andrássy Gyula gróf a polgári házas-
ságot és szomorú következményeit az életből. 

E szomorú következmények egyike a családok el-
kereszténytelenedése, még oly államokban is, mint pél-
dául Poroszország, hol pedig a protestantizmus uralkodó 
vallás, melynek fővárosából Berlinből az 1879. és 1880. 
évekre vonatkozólag Ottingen nyomán a következő sta-
tisztikai adatok állanak rendelkezésünkre: 

1879. 1880. 1879. 1880. 
százalék. 

a) Született protestáns szü-
lőktől 31.696 31.347 100.0 100.0 

Ezekből kereszteltetett... 23.617 25.210 74.5 80.6 
Keresztség nélkül maradt 8.079 6.137 25.5 19.4 

b) Vegyes házasságokból 
fele 2.016 2.047 100.0 100.0 

Ebből megkeresztelve ... 1.688 1.702 83.1 83.2 
Keresztség nélkül 339 343 16.9 16.8 

c) Törvénytelenek protest. 
anyáktól 5.163 5.284 100.0 100.0 

Ebből meg lett keresz-
telve 2.308 2.697 46.2 50.4 
Nem kereszteltetett ... 2.783 2.587 53.8 49.6 

Házasságkötések. 
a) Evangélikus házaspár ... 8.510 8,764 100.0 100.0 

Ezekből egyházilag es-
ketve 3.489 3.788 40.9 43.2 

Egyházilag nem esketve 5.021 4.976 59.1 56.8 



b) Vegyesházasságok (ev. és 
kath.) fele 702 741 100.0 100.0 

Ezekből egyházilag es-
ketve 244 297 34.7 40.4 

Egyházilag nem esketve 458 444 65.3 59.6 

Az idézett statisztikai adatokon kiviil semmi sem 
illusztrálja annyira a helyzetet, mint maguknak a pro-
testánsoknak mai küzdelmei Németországban az ott be-
hozott polgári házasság ellen ; ők mélyen sértve érzik magu-
kat vallásos érzületökben ezen intézmény által s annak 
megszüntetésére törekednek. 

A ki Németország vallási viszonyait figyelemmel ki-
séri, az előtt e törekvések ismeretlenek nem lehetnek. E 
tekintetben egész halmaz megbízható, különösen a pro-
testánsok részéről jövő, ily féle törekvésekre vonatkozó 
adatra hivatkozhatnánk. Mindezek mellőzésével azonban 
elegendőnek tartjuk fölemlíteni, hogy 1875. évi szeptem-
ber 8-án, körülbelül hatszáz lelkésze a protestáns állam-
egyháznak gyűlt össze és hét pontban adták elő sérelmei-
ket, a már behozott s törvényesen fennálló polgári házas-
ság ellen. (L. Sohm Recht der Ehesch. 12.) 

Es ugyanazon protestáns Sohm maga mondja : „Semmi 
kétséget sem szenved, az evangelikus egyház épugy ellenzi 
a polgári házasságot, mint a katholikus egyház. A polgári 
házasságtól megtagadja a törvényes jogi következményeket 
és nemcsak egynéhány egyházi high torieseknek izgatása 
az a polgári házasság ellen, a mit látunk, hanem a nép-
nek legbensőbb meggyőződéséből származó egyöntetű, nép-
szerű ellenállás az, a mi az evangelikus egyháznak állás-
pontjában nyilvánul. A polgári házasság nemcsak nép-
szerűtlen, de tőle Németországnak ugy evangelikus, mint 
katholikus népe egyenesen és nyiltan megtagadja a sajátos 
jogi következményeket. Az okokat, a melyek az evan-
gelikus egyházat ellentétbe hozták saját elveivel, a melyek 
az egyházat és egyúttal az evangelikus népet ezen, külön-
ben szokatlan fölháborodásra kényszerítették a társadalmi 
renddel szemben, nem nehéz kitalálni." (L. Sohm, Die obli-
gatorische Civilehe und ihre Aufhebung. 1880. 24. 1.) 

Ezekből is kitűnik, hogy a polgári házasság a vallási 
konfliktusokat nem szüntette meg; sőt ugyanazon egy val-
lásúak közt, mint Poroszországban, maguk az evangéliku-
sok között, idézett elő szakadást. 

Elismerjük, hogy mostani házassági jogrendünkben 
ziláltság uralkodik; de nem Írhatjuk alá azon állítást, hogy 
a polgári házasság behozatalával lehetne azt szanálni, mert 
ezen ziláltságnak oka nem az egyházi, hanem a polgári 
törvényekben keresendő. 

A vegyesházasságokba az 1868. évi XLV1II. t.-cz. 
által bevitt dualizmus és az ugyancsak 1868. évi L1I1. 
t.-cz. 8. §-ában kifejezett helytelen elv okai annak, hogy 
egészséges jogrend nem létezik. Ezek a jog eszméjével 
ellenkező törvények okozták a mindnyájunk által ismert 
bajokat s nem a felekezeti házassági jogok, a mint tényleg 
1868 előtt a házassági jogrend mostani ziláltságát nem 
ismertük. Ámde minden bajnak természetes orvosszerét 
csak annak megszüntetésében szokás keresni, a mi a bajt 
okozta s nem uj bajok felidézésében. 

Már pedig ilyesmit tennénk, ha a nálunk előforduló 
házassági bajok valódi okainak feltüntetése helyett a pol-
gári házasságot hoznók be. 

Ezekben kívántuk elmondani azt, hogy a magyar 
kath. püspöki kar miért kénytelen a magas kormány egy-
házpolitikai programmjával szemben állást foglalni. 

Egyházunk és hazánk igaz szeretete mondatta el 
velünk ezeket. 

Kik egyébiránt kiváló tiszteletünk őszinte nyilvání-
tása mellett maradunk. 

Budapesten, 1893. márczius 3-án. 
Vaszary Kolos s. k. bibornok, herczegprimás, eszter-

gomi érsek. A beteg egri érsek helyett és megbízásából : 
Szmrecsányi Pál s. k. szepesi püspök. Császka György 
s. k. kalocsai érsek Dr. Zalka János s. k. győri püspök. 
Dr. Schopper Gryörgy s. k. rozsnyói püspök. Dr. Schlauch 
Lőrincz s. k. nagyváradi püspök. Dr. Dulánszky Nándor 
s. k. pécsi püspök. Schuszter Konstantin s. k. váczi püs-
pök. Mihályi Viktor s. k. lugosi püspök. Szabó János 
s. k. szamosujvári püspök. Dr. Vályi János s. k. eperjesi 
püspök. Hidasy Kornél s. k. szombathelyi püspök. Bubics 
Zsigmond s. k. kassai püspök. Bende Imre s. k. nyitrai 
püspök. Meszlényi Gyula s. k. szatmári püspök. Báró 
Hornig Károly s. k. veszprémi püspök. Dr. Steiner Fülöp 
s. k. székesfehérvári püspök. Dessewffy Sándor s. k. Csa-
nádi püspök. Firczák Gyula s. k. munkácsi püspök. Szmre-
csányi Pál s. k. szepesi püspök. Fehér Ipoly s. k. pannon-
halmi főapát. Venczell Ferencz s. k. nyitrai káptalani 
helynök. A gyulafehérvári és fogarasi főkáptalani helynök 
Moldovanu M. János megbízásából Mihályi Viktor s. k. 
lugosi püspök. Pável Mihály nagyváradi görög szertartású 
püspök megbízásából Szabó János s. k. szamosujvári püs-
pök. Lönhart Ferencz erdélyi róm. kath. püspök helyett 
megbízásából Bubics Zsigmond s. k. kassai püspök. 

f l l ï i l l t , 
— Felh ívás e lap pá r t fogásá ra ! Hogy anya-

gilag szegények vagyunk, sajnosan tapasztalja egész 
egyházunk, kivált kulturális törekvéseiben ; termé-
szetes tehát, hogy az egyházi sajtó is e sors részese. 
Mi e tekintetben tudunk tűrni és nélkülözni, s ha 
anyagi erőnk elégtelensége bénit is, de nem csüg-
geszt. 

Nagyobb baj, hogy az irodalmi közreműködés 
hiánya mellett nem tehetünk tanúságot a bennünk 
rejlő szellemi erőről. 

A mint az előfizetések megúj í tásával és a 
há t ra l ékok tör lesztésével az anyagi támogatás t , 
ugy to l l forga tó fé r f ia inknak élénk munkásságá-
val e szellemi közreműködés t kivált e nehéz idő-
ben tisztelettel és bizalommal kérjük. 

Szerkesztőség. 
— A bányakerületi segélyzo egyesület jelenleg f e n n -

á l l á s á n a k 20. é v é b e n v a n . 152 taggal és 1420 frt 
bevétellel kezdték. Azóta növekedett a tagok száma 263-ra, 
de ezen szám még csak ]/3-dát teszi ki azoknak, kik belép-
hetnének, illetve belépni' kötelesek volnának. A lefolyt 
1892. évben volt bevétel : 10480 frt 03 kr., kiadás 41 se-
gélyzettnek 3731 frt 60 kr., és vegyesekkel összesen 
3966 frt 79 kr., vagyon 1892. végén 98467 frt 31 kr. Evi 
gyarapodás 6513 frt 24 kr., húsz forinttal kevesebb, mint 
1891.-ben, de 400 írttal többet adtak a segélyzetteknek. Ezen 
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vagyon el van helyezve kötvényekben : 89555 frt 29 kr., 
értékpapírokban 3137 frt 20 kr., pénzintézetekben: 5774frt | 
82 kr. — A segélyösszeg a mult évben egyenkint 90 frtot 
tett és örvendetes tény, hogy a vagyon már most is meg-
haladja a 100000 frtot. Sajnos, hogy az egyesületnek, 
idáig — 20 éven át — működött pénztárosa, B r e z n y i k 
J á n o s ur ő Nagysága megvált tisztségétől, melyet ideig-
lenesen nt. H a e n d e l V i l m o s selmeczbányai ev. magyar-
német lelkész és főesperes ur vállalt el. 

— A felső lövői (Vas megye) evang. tanintézetek tudva-
levőleg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium 
által követelt átalakítások miatt építkezésekre kénytelenek 
voltak nagyobb összegeket fordítani, alaptőke hiányában, 
kölcsönfelvétellel. Ezt a nevelőintézetből befolyó s a tanító-
képzőre fordított jövedelemmel keilend nekik több évig 
törleszteniük, de ezáltal a tanítóképzőnek amugyis hiány-
nyal küzködő jövedelme igen meg fog apadni. Segélyért 
az intézetek tehát k é r ő s z ó z a t t a l fordulnak az egy-
házakhoz és minden, evang. tanügyünk iránt érdeklő hit-
rokonhoz. A kérő szózatban tartalmazó könyöradományok 
jegyzéke szerint ezek a m. évben 593 frt 46 krt tettek ki. 
Ajánljuk e helyen is a felső-lövői tanintézeteket, melyek 
hivatásuknak dicséretesen megfelelnek, hitrokonainknak 
buzgó pártfogásába. 

— Selmeczbánya. A f. é. márczius 5.-én tartotta a 
helyi ev. nőegylet beszámoló évi közgyűlését. Az elnök 
H ä n d e l V i c t o r i a jelentéséből a következő figyelemre 
méltó adatok emelhetők ki : A 171 tagból álló egylet 
segélyezett 23 özvegyet s 12 árvát, még pedig 8 fiút s 4 
leányt 822 frt s 38 krral készpénzben. Ugyanezekre rész-
ben pedig még más segélyezésre méltó 2 szegény özvegyre, 
továbbá pártfogásba vett 2 leányra s 1 fiúra fordított 
rendkívüli kiadás czímen 266 frt 88 krt. Ezen czímlet na-
gyobb része az iskolásokat illeti. — Ezen működésétől el 
kell választani a karácsonyfa egyleti felállítását, mely j 
esetben külön kútfőkből merít s az utolsó alkalommal 28 
gyermeket s 9 özvegyet örvendeztetett meg gazdag ado-
mányaival, érzékelhető hathatós módon hirdetve az új 
testamentom főparancsolatát. — Harmadik működési köre 
a szegény confirmandusok felöltöztetése, részint az egyház 
általi a Czipszerféle ilyen czélu alapítvány kamataiból 
megszavazott összegből, részint pedig az egylet költségén, 
í g y a múlt évi confirmatiónál felöltöztetett teljesen 5 el-
hagyatott, szegény árvát s szellemi útravalóúl adott nekik 
énekes-könyvet s szt. írást. Ilyenképen gondoskodik a sze-
gény ember könyvtáráról is. — Vagyona az idő szerint 
15979 frt 05 kr. Az évi szaporodás, rendkívüli nagy 
kiadásai mellett csakis 250 frt o. é. Fődolog marad min-
dég a fennforgó szükség lehető kielégítése. S ez, hál Isten-
nek, végtelen kegyelme mellett, lehetséges volt. A jöven-
dőt bízzuk vezető, áldó kezére, azon édes, lelkesítő re-
ményben, hogy a ki velünk volt, az velünk marad, az ő 
tetszésére folytatott működésünkben. A legmélyebb hála 
érzelmei késztetnek még annak nyilvánítására, hogy az 
egylet kitüntette elnökét férjhezmenetelének 25-ik évfor-
dulóján művészi kivitelű s nagy értékű ezüst-virágtálczá-
val. Ez is bizonyára biztatás, hogy működése útján tovább 
haladjon s hogy munkatársnőire számíthat. Áldd meg 
Isten továbbra is e szövetséget, hogy lankadni nem tudó 
erővel, haladjon munkamezején előre és előbbre ! H. V. 

— Gyászeset. Egyházi életünk mezején tevékenyen 
munkás életet érintett a halál hidegének fuvallata, mellőle 
kiragadva örömeinek bajainak osztályosát, a feleséget. T. 
S z a l a y J ó z s e f úr, népiskolai buzgó tanító Szt.-András, 
Sopron megyei ev. hitközségben, e f. hó 20.-án veszté el 
hosszas gyengélkedés után hites társát, néh. Szánthó Zsu-
zsánnát. Az elköltözött, miképen kiemelte hatásos beszédé-
ben a temetésnél az egyházi szertartást végzett helybeli 
lelkész, egy igaz Tabitha volt. A temetés nagy részvét 
mellett ment végbe f. hó 21. d. u. Legyen béke az el-

húnytnak emlékezetén, áldás hamvain ! — Az özvegyen 
maradott közelismeréssel működő veterán népiskola okta-
tásügyi bajnokot vigasztalja Istennek bőséges kegyelme és 
saját hivatási buzgóságában kitartása, hűsége mellett gyer-
mekeiben neki meghagyott öröm és az unokák. U. i. két 
leánya maradt az elhunytól, egyik férjnél, jegyzőné Szt.-
Mihályon, családos, másik özvegy, gyermektelen, az apai 
családban. 

— M e g j e l e n t é s s z e r k e s z t ő s é g ü n k h ö z be-
k ü l d e t e t t : P e t ő f i S á n d o r l y r a i k ö l t e m é n y e i 
Matzenauer-Benovszky tót fordításában. Nagyszombat 1893. 
Horovitz Adolf kiadása. I. füzet, Petőfi arczképével és 
életrajzával. A fordító a hazai tótnyelvű irodalom egyik 
kiváló munkása, ki mint műfordító német költőkből fordí-
tott anthologiájával kiváló elismerést vívott ki a tótul 
olvasó közönség körében. Fordítása korrekt és sikerült. — 
Az egész mű 10 füzetben fog megjelenni, egy-egy csinosan 
kiállított füzet ára 20 kr. = 40 fillér. 

P Á L Y Á Z A T . 

Alólirott egy a n é m e t nyelvben jártas k á p l á n t 
keres. É v i j a v a d a l o m 120 frt o. é., szabad lakás és 
teljes ellátás. 

F e l s ő N á n a 1893. mácz. 12.-én. 
U. p. Kéty (Tolnamegye). 

Wagner János, 
ev. lelkész. 

H I R D E T É S . 
• A A A A A A A A A A i A A A A A A A A 

Legalkalmasabb ünnepi és 

Kiadásomban kaphatók : à 

Az én imáim. { 
Imák és elmélkedések protestáns gyermekek, serdülő ) 

leányok és ifjú hölgyek számára. fc 

Irta w 

Br. Barkóczy-Dömök Antónia. 

Ara fűzve 1 frt. Vászon kötésben 1 frt 50 kr. Fekete ) 
bőr kötésben 2 frt. Chagrin bőr kötésben kapocs- h 
csal 2 frt 60 kr. Díszesebb kötések 3 frttól 12 frtig. * 

Ajánlom e tartalmilag igazán szép és szívhez szóló ima- fe 
könyvet az igen t. lelkész urak pártfogásába. Nem kíméltem W 
semmi költséget, hogy a könyv külső kiállítása is összhangban % 
legyen annak tartalmával. — 10 egyszerre megrendelt példányra ^ 
egy tiszteletpéldányt adok. 
S á n t h a K á r o l y . Buzgóság könyve. Zsebkiadásu imakönyv, W 

különösen hölgyek számára alkalmas, kötve . . . 2.— B 
Ugyanaz fekete bőr kötésben arany metszéssel . . . 
tokkal , 3.— w 
Ugyanez chagrin bőr kötésben arany metszéssel . . 4.— M 
csattal és tokkal 4.— • 
Ugyanaz diszes chagrin finom borjúbőr, bársony, plüsch, W 
és elefántcsont kötésben arany metszéssel csattal és fc 
tokkal 6—15 frtig. J 

Tisztelettel 
Kókai Lajos, 

Budapesten, IV., Károly-utcza 1. sz. 

WIGAND F . K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


