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A szabad választás ügyében. 
K i a protestantismus hamisítatlan szellemét az ő 

világtörténeti szereplésében tanulmányozta s figye-
lemmel kisérte az emberiség haladásának azon mozza-
natai t , melyekben a protestáns szellem hatása nyilat-
kozik ; annak szinte megfoghatlan az az elv, melyet 
korunkban a lelkészválasztási szabályzat tervezeténél 
némelyek — és pedig épen lelkészek — érvényesí-
teni óhaj tanak. 

A baladás bará t ja i egész világon azon fáradoz-
nak, hogy a középkori intézmények bilincsmarad-
ványai t letördelve a szabadság elvét mind tovább és 
tovább fejlesszék ; mi protestánsok pedig, kik e sza-
badságot életre keltettük, kiknek zászlójára ó'seink 
kitbuzgósága ezt a jelszót jegyezte fel : In hoc signo 
vinces ; hódolva korunk reális i rányának , meg nem 
értve korunk haladó irányát, e lhagyogatva zászlón-
kat, vagy okosabbak akarván lenni őseinknél, az 
egyéni szabadság megnyirbálásán gondolkozunk, 
mivel ez anyagi érdekeiuknek jobban megfelel. 

Pedig azon igazság bizonvitására, v a g y meg-
világosítására, miszerint nincs hatalom, mely a haladó 
korszellemet legyőzni képes volna, alig mutat fel vala-
mi begyó'zőbb példát, mint a protestantismus története. 
Most mi magunk akarunk kísérletet tenni arra , a 
mit közel négyszáz év alatt a pápák és császárok 
egyesült hatalma ra j tunk hasztalan próbált meg. 

Eddig mi voltunk mestere a társadalom intéz-
ményeinek, a mi elveink hatoltak be ellenállhatlan 
erővel az állami és közélet minden mozzanataiba, 
most az „állami törvényekhez való a lkalmazkodásban" 
találjuk a salus rei publicae-t. „Elég automia a vá-
lasztási jog a népnek !" 

Mi egyéb, mint a szabadság korlátozása az, 
midőn sem papjainknak és káplánainknak meg nem 
akar juk engedni, — a m i h e z e d d i g j o g u k v o l t , 

— hogy bármely állásra pályázhassanak, sem gyüle-
kezeteinknek nem akar juk továbbra meghagyni azon 
eddig senki által kétségbe nem vont s a protestan-
tismus szelleméből önkényt következő jogát , misze-
rint a papi hivatalra képesítettek közül azt választ-
hatták, a kihez legnagyobb mértékben vonzódtak. 
Panaszkodunk hiveink egyházi ragaszkodásának lany-
hulásáról, égető szükségnek tudjuk a hitbuzgóság 
újra ébresztését és mi ezt jogfosztással akar juk meg-
kezdeni, s minden erkölcsi és physikai törvény elle-
nére be akar juk bizonyítani, hogy hátrafelé is lehet 
haladni. 

F ia t jus t i f ia ; pereat mundus. Ez a jelszó. A 
mostani választások eredménye igazságtalan. A ter-
mészetben nincs ugrás. Nem természetszerű és nem 
igazságos, hogy egy káplán jövedelmezőbb állás 
előnyeit élvezze, mint egy éltesebb lelkész. A ter-
mészetben nincs ugrás ! Tehát a nagy mindenség 
minden kereke a mi bölcs értelmünk által felépített 
rendszer szabályai szerint forog, minden azok szerint 
lassan fejlődik. Nincsenek rendkívüli, k imagyaráz-
hatlan változások, az ember által kiokoskodott tör-
vények kormányozzák a világot. Hogy többet ne is 
említsek, nem fordul elő soha, hogy az Isten erőt 
ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak, nem 
történhetik meg, hogy egy fiatal hadvezér vigye a 
csatákban megőszült hadastyánokat fényes győzelemre. 
De hát biz ez mégis csak megesik nem egyszer, 
számtalanszor, hanem elég igazságtalanul, annálfogva 
szükséges, hogy ezen igazságtalanságot korrigáljuk. 

És hát valóban igazságos dolog az, — a mit 
már e lapok hasábjain volt szerencsém említeni, — 
hogy egy gyülekezet meg ne választhassa azt, kihez 
szive egész melegével vonzódik ; igazságos az, ha 
egy pap nem pályázhat egy bizonyos gyülekezetbe, 
melynek tagjai, viszonyai az ő haj lamainak és képes-
ségeinek legjobban megfelelnének, mivel e gyülekezet 
olyan rangfokozat volna, melybe az ugrást a tör-
vény tiltja ? 

Egészen helyes elv, miszerint a charismák kü-
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lönfélék lévén szükséges gondoskodni, hogy azok 
kellő alkalmat és tért találjanak a maguk kifejlesz-
tésére. De ezt az elvet a korlátlan választás sokkal 
inkább megközelíti, mint ha oly feltételek bilincsei-
vel korlátozzuk a választást, melyeknek e charis-
mákhoz semmi köze nincs. Mert ne mondják azt, 
hogy évek sorának tapasztalatai fejlesztik a lelkészt 
— bár ezek értékét tagadni nem lehet — ne alkal-
mazzuk a papra a közmondást : gyakorlat teszi a 
mestert, ne alacsonyítsuk le ezzel a lelkészt a mester-
ember színvonalára; a lelkész a szellemiek terén 
működik, s a kinyilatkoztatás törvényeit a szellem 
életében mi halandók még nem ismerjük. Jézusunk 
30 éves korában bölcsebb volt a világ összes böl-
cseinél. Igazságosak akarunk lenni s nem gondoljuk 
meg, hány belánczolt Prometheusunk vonaglik majd 
választási rendszerünk szűkkeblű korlátai közt időt-
len időkig a nélkül, hogy charismáival egyházunknak 
szolgálhatna. Mikor alkalma nyilnék szárnyra kelni : 
a szabályzat hideg pallosa parancsolja vissza; mikor 
a szabályzat leveszi róla bilincseit, akkor meg alka-
lom nem kinálkozik. És még az a vigasztalása sem 
marad, hogy az igaz protestáns szellem intézményei 
vetettek eléje történetesen korlátot, a mibe ép ugy 
bele lehetne, bele kellene nyugodnia, mint a gond-
viselés látogatásaiba. 

Nemcsak a szabadsággal áll hadi lábon a vá-
lasztás korlátozása, hanem a keresztény erkölcstannal 
sem tudom semmikép összeegyeztetni azt az elvet, 
miszerint intézményeink jutalmakat osszanak ki a 
papoknak. Es hogy e jutalmakat maguk a gyüle-
kezetek képezzék. Nem a kereszténység elve az, 
mely szerint az ember lelkiismeretén kivül egyéb 
jutalmat soha nem vár, nem remél, nem óhajt, hanem 
korunk materialis iránya előtti meghódolás, a mi 
ellen senkinek jobban, mint a protestáns papnak 
volna kötelessége, szent hivatása, fáradhatlanul har-
czolni. 

Nem az uj egyházpolitikai törvények, nem a 
polgári házasság, nem a felekezetnélküliség törvénybe 
igtatása fenyegeti veszéllyel a protestantismust és 
általában a haladást — mert ezt ama nélkül kép-
zelni sem tudom — hanem azon körülmény, misze-
rint e szónak „protestantismus" igaz értelme elhomályo-
sult szemeink előtt, nem értjük azt, vagy mivel ez 
a mai kor materialis irányával határozott ellentétben 
áll, nem akarjuk érteni s jobbnak tartjuk ez utóbbi-
nak hódolni, hajlandók vagyunk, kényelmesebb is 
ezzel az árral úszni, mint a protestáns szellemhez 
rendíthetlen hűséggel kezet fogva korunk haladó 
irányával ezer zivatart leküzdve előkészíteni egy 
szebb, boldogabb kort, melyet annyian várunk, óhaj-
tunk s a Gondviselésben vetett szent bizodalommal 
hittel remélünk. Discite mortales non temerare 
fidem ! 

Sass János. 

A zsinati törvények a fokonkénti önkormány-
zás elvét épségben fentartván, számos §-ban meg-
hagyják az egyházközségeknek, egyházmegyéknek és 
egyházkerületeknek, hogy szoros értelemben vett 
belügyeiket a legközelebbi egyházi felső hatóság jóvá-
hagyása mellett szabályzatilag rendezzék. 

Ezen szabályzatok alakja és tartalmára nézve 
a nézetek eltérők. Vannak, kik a zsinati törvények 
összes §§-ait oly alakú szabályzatban tüzetesen meg-
magyarázni óhajtanák, mint az országos törvények 
mellé adott utasítások szoktak lenni. Mások utalnak 
a zsinati törvények azon §§-aira, melyek a kérdéses 
ügyek szabályrendeleti praecisirozását világosan meg-
hagyják. 

Talán ezen eltérő nézetnek tulajdonítható, hogy 
ez ügyben, jelesül egyházközségileg eddig még igen 
kevés történt. 

A bács-szerémi esperesség azon felfogásból ki-
indulva, hogy a mi törvényben határozottan meg-
van mondva, magyarázatra nem szorul, egyházköz-
ségei számára kiadott egy szabályzati mintát, mely 
az egyházközségek által csekély változásokkal elfo-
gadtatott. 

Azt vélem, hogy ha e becses lapok nagytiszteletű 
szerkesztője kegyes leend lapjában tért nyitni, a 
mondott bács-szerémi egyházközségek által elfogadott 
szabályzat közlésével hiába való dolgot nem cse-
lekszem. 

Miután a Bács-Bodrogh megyében és Szerém-
ségben létező egyházközségek területileg beosztattak 
a szabályzat folytatása igy hangzik : 1, Fejezet. 3. §. 
Keletkező leány- vagy fiókegyházközség vagy szór-
ványhelyek azon anyaegyházközséghez osztandók be, 
a hova azok politikailag tartoznak. 

4. §. Az ág. hitv. ev. hitsorsos, mihelyt vala-
mely egyházközségben vagy szórványhelyen letele-
pedett, köteles ezt 6 héten belül az illetékes lelkészi 
hivatalnál bejelenteni, mely azt az egyháztagok nyil-
vántartási könyvébe beirja. 

5. §. Szintúgy köteles minden egyháztag eddigi 
egyházi kötelékéből való kiválását, elköltözését az 
illetékes lelkészi hivatalnál bejelenteni, netán hátra-
lékos egyházi járulékait lefizetni, és elbocsátási bi-
zonylatot kivenni, melyet az uj letelepedési egyház-
községnek lelkészi hivatalánál bemutat. 

6. §. Ha valamely egyháztag lakhelyén kivül 
más egyházközségben is viseli az egyházi terheket, 
választási jogát csak egy helyen gyakorolhatja. 

7. §. Ha valamely egyháztag 6 hét óta az 
egyházközségben vagy szórványhelyen lakik, válasz-
tási jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a folyó évi 
egyházi járulékokat megfizette. 

8. §. Régi egyháztagok szintén csak akkor gya-
korolhatják szavazati jogukat, ha korábbi tartozásai-
kat és a folyó évi járulékokat lefizették. 
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2. Fejezet. 

Az e g y h á z k ö z s é g e k r ő l . 

9. §. Ha valamely szórvány fiókegyliázközséggé 
alakulni akar, ezen szándékát bejelenti az illető anya-
egyházközségnek, mely a létrejött szerződést az egy-
házmegyei előjáróságnak jóváhagyás végett beter-
jeszti. I!y szórványhely ez alkalommal kimutatni 
tartozik, hogy az anyaegyházközségnek, illetve annak 
lelkéï-zének fizetendő járulékok teljesítésére képes ; 
továbbá, hogy alap gyűjtéséről gondoskodik, mely 
idővel önálló iskola felállítását és az alkalmazandó 
tanitó fizetésének fedezését lehetővé tegye. 

10. §. Ha valamely fiókegyházközség leányegy-
házközséggé alakulni és önálló tanitói állást szervezni 
akar, köteles kimutatni, hogy alkalmas iskolai helyi-
séggel, ' tanitói lakással bir és a tanítónak legalább 
300 frtnyi évi fizetést biztosíthat. 

11. §. Ha valamely leányegyházközség anya-
egyházközséggé alakulni akar, a zs. t. 318. §. értel-
mében, tartozik az egyházmegyei hatóságnak hiteles 
adatokkal kimutatni, hogy lelkészének évi 800 frtot, 
a tanítónak évi 400 frtot fizethet, azokat szabad la-
kással elláthatja s a szükséges egyházi és iskolai 
épületekkel bir. 

12. §. Ha valamely leány egyház vagy fiókegy-
házközség vagy szórványhely ugyanily minőségben 
más anyaegyházközséghez kíván csatoltatni, tartozik 
az egyházmegyei hatóságnak beigazolni, hogy azt 
egyházi életének sikeresebb fejlődése czéljából tenni 
óhajt ja s hogy azt teherviselő tagjainak 2/3-da kí-
vánja. Továbbá, hogy eddigi anyaegyházközségével 
elválási ügyét rendezte és az uj anyaegyházközségé-
vel a kötendő szerződés iránt megegyezett. Az egy-
házmegyei illetve az egyházkerületi hatóság ez ügy-
ben tüzetes megvizsgálás után végérvényesen dönt. 

13. §. Ha a zs. t. 30. §. szerint valamely anya-
egyházközség kénytelen volna leány — vagy fiók-
egyházközséggé átalakulni, — a mi csak akkor tör-
ténhetik, ha a lelkészi állás megürült — tartozik az 
egyházmegyei hatóságnak beigazolni, hogy tagjainak 
száma és anyagi ereje anynyira csökkent, miszerint 
mint anyaegyházközség tovább fenn nem állhat és 
átalakulását adózó tagjainak 2/3-da kívánja. Továbbá, 
hogy azon egyházközséggel, melyhez csatlakozni, 
illetve mellyel társulni akar, a kötendő szerződési 
viszony iránt már megegyezett. Az egyházmegyei 
hatóság ezen ügyet tüzetesen megvizsgálja s határo-
zatot hoz, de végérvényesen csak az egyházkerület 
intézkedik. 

3. Fejezet. 

A z e g y h á z k ö z s é g i k ö z g y ű l é s r ő l . 

14. §. A közgyűlést rendszerint a lelkész és fel-
ügyelő hívja össze. Ha az egyik elnöki állás betöltve 
nincsen, akkor a másik elnök teszi azt. Ha a két 
elnök a közgyűlés egybehívására nézve egymással 
megegyezni nem tud, az ügy az egyházmegyei el-

nökségnek bejelentendő, mely a szükséges intézkedést 
megteszi. 

15. §. A közgyűlés egy héttel előbb a tárgya-
landó ügyek megnevezésével a rendes istentisztelet 
alkalmával kihirdetendő. Sürgős esetekben az össze-
hivás legalább 24 órával előbb akár tagonkénti meg-
hívás, akár a helyben szokásos módon történik. 

16. §. A közgyűlésre ezen szabályrendelet 6. §-
ának figyelembe vételével az egyházközségen kivül 
lakó, de az egyházi terheket viselő hitsorsosok, va-
lamint azon leány — vagy fiók — egyházközségek, 
vagy szórványhelyek tagjai, melyek az anyaegyház-
községgel szerződési viszonyban állanak, szintén meg-
hívandók. 

17. §. A közgyűlések nyilvánosak. 
18. §. A rendes közgyűlés minden évben a zár-

számadások felülvizsgálása és a költségvetési elő-
irányzat megállapítása czéljából és más fontos egy-
házi ügyek ' elintézése végett január közepe táján 
hívandó össze. Ezenkívül anyiszor, mennyiszer azt 
a hatáskörébe tartozó ügyek szükségessé teszik. 

19. §. A mely egyházban 300-nál nagyobb a 
közgyűlési tagok száma, szabadságában áll az egy-
házközségnek egy 60 — 200 tagból álló képviselő 
testületet választani és az egyházközség ügyeinek 
elintézésével felruházni, kivéve azon ügyeket, melyek 
a zs. t. 44-ik, valamint a 48-ik §§-ok értelmében a 
közgyűlés hatásköréből el nem vonhatók. 

20. §. A közgyűlés vagy annak helyébe lépő 
képviselő testület határozatképes, ha a szavazati jo-
gukat gyakorolható tagok '/4-de jelen van. Ha a 
tagok határozatképes száma meg nem jelenik, 8 
napra üj gyűlés tartandó, mely tekintet nélkül a 
megjelentek számára, jogérvényesen határoz. 

21. §. A képviselő testület összehívására az 
abban való elnöklésre, annak tanácskozás — és 
ügyrendjére valamint határozathozatalára ugyanazon 
szabályok tartandók be, a melyek a zs. t., illetőleg 
a szabályrendeletben a közgyűlésre nézve vannak 
előírva. — A felebbeze'sek ennek határozatai ellen 
nem az egyházközségi közgyűléshez, hanem egye-
nesen az egyházmegyei közgyűléshez terjesztendők. 

22. §. A képviselő testületnek liivatalbeli tagjai 
ugyanazok, melyek a zs. t. 41. §-sa értelmében a 
közgyűlésnek hivatalbeli tagjai azon külömbséggel, 
hogy a mely egyházközségben 2-nél több tanitó 
van, ott a két hivatalra nézve legidősebb tanitó hi-
vatalbeli tagja a képviselő testületnek. — Választott 
tagjai a képviselő testületnek azok, kik a közgyű-
lésen szavazati joggal bírnak. 

23. §. A képviselőtestület hatáskörébe nem utal-
ható és egyenesen az egyházközségi közgyűlés hatás-
körének tartatik fen az egyházközségi felügyelő vá-
lasztása. 

24. §. Minden közgyűlésről vagy képviselő 
testületi ülésről jegyzőkönyv felveendő, melyet az 
elnökség vagy annak helyettesei és két erre kineve-
zett hitelesitő aláir. 
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2. Fejezet. 

K ö z g y ű l é s v a g y k é p v i s e l ő t e s t ü l e t i ü l é s 
l i g y r e n d j e. 

25. §. A közgyűlésen vagy képviselő testületi 
ülésen csak azon ügyek tárgyalhatók, melyek a meg-
híváskor megjeleltettek. 

26. §. A szavazás rendesen felállással történik. 
Névszerinti szavazást 20 tag kérhet; de az elnökség 
is elrendelheti a névszerinti szavazást, ha annak 
szükségét látja. Az elnökség intézkedése vagy 20 
tag kívánságára titkos szavazásnak is hely adatik, 
mely Írásban történik. 

27. §. Szavazat egyenlőség esetén az elnökség 
szavazata dönt. Ha az elnökség nem ért egyet, a 
fenforgó ügy sorshúzás által döntetik el. 

28. §. Az elnökség a felszólalni akaróknak sor-
rendben engedi meg a felszólalást. Egy tárgyhoz 
minden tagnak csak egyszer szabad hozzászólani, és 
az elnökség azoktól, kik ezt betartani nem akarnák, 
a szót elvonhatja, A zárszó joga az inditványozót, 
vagy határozati javaslatot benyújtót is illeti. 

29. §. Oly tagok, kik politikai jogaiktól vala-
mely bűntény miatt megfosztattak vagy jogerősen 
vád alá vannak helyezve, habár egyházi terheiket 
pontosan fizetik is, mindaddig mig politikai jogaikat 
vissza nem nyerték, szavazati jogukat nem gyako-
rolhatják. 

5. Fejezet. 

Az e g y h á z t a n á c s r ó l . 

30. §. Az egyháztanács hivatalszerinti és vá-
lasztott tagokból áll. A hivatalszerinti tagok a zs. t. 
50. § ában meg vannak nevezve. Hol több tanító 
van, ott a hivatalra nézve legidősebb tagja az egy-
háztanácsnak. 

31. §. A választott tagokat az egyházközségi 
közgyűlés választja 6 évre ; (de 3 év lefolyta után 
felerészük kisorsoltatik. A kisorsoltak újra választ-
hatók; azután a maradottak 3—3 évenként ki-
lépnek), 

32. §. Egyháztanácsi tagnak választható az egy-
házközség minden 24 éves, feddhetetlen előéletű 
tagja, ha egyházi járulékaival hátralékban nincsen 
és 3 év óta az egyház tagja. 

A ki politikai jogaitól megfosztatott vagy jog-
erősen vád alá helyeztetett, egyháztanácsi tag nem 
lehet. 

33. §. Az egyháztanács tagjainak száma az 
egyházközség népességéhez képest állapittatik meg ; 
jelesül : 

50— 200 lélekkel bíró egyházban: 10 
1 9 
14 » 11 V x ^ 

» » V 

4000— 6000 lélekkel biró egyházban: 26 
6000—10000 „ „ „ 30 

10000—20000 „ „ „ 50 
20000—30000 „ „ „ 60 
34. §. A leány vagy fiókegyházközségek vagy 

szórváuyhelyek szintén kötelesek egyháztanácsot szer-
vezni és azon viszonyt, mely szerint az anyaegyház-
község tanácskozásaiban résztvegyenek, szerződésileg 
meghatározni. 

6. Fejezet. 

A z e g y h á z t a n á c s h a t á s k ö r e . 

35. §. Az egyháztanács az elnökséggel egye-
temben őrködik az egész egyházközség vallásos és 
erkölcsi élete, különösen a felett, hogy a nyilvános 
istentiszteletnél, a szentségek kiszolgáltatásánál, a 
konfirmatió, esketések és temetéseknél rend és illendő 
magaviselet uralkodjék, a templom más, mint egy-
házi czélokra ne használtassák. 

36. §. Elintézi a sürgős ügyeket a közgyűlés 
által kiszabott korlátokon belül és a közgyűlés jóvá-
hagyásának reményében. 

37. §. Előkészíti a közgyűlés elé terjesztendő 
tárgyakat. 

38. §. Felügyel az egyház ingó és ingatlan 
javaira, jövedelmeire, azok hová fordítására, különö-
sen pedig a kegyes alapítványokra. — A pénztárba 
s annak számadásaiba, a hányszor azt szükségesnek 
tartja, de okvetlenül minden negyedév végén bete-
kint s ha rendetlenséget vagy hiányt talál, azt a 
kár elhárítása czéljából az egyházközség elnökségé-
nek bejelenti. 

39. §. Elhatározhat és utalványozhat sürgős és 
okadatolt kiadásokat a közgyűlés jóváhagyásának 
reményében. 

40. §. Az egyházi épületeket gyakrabban meg-
tekinti és azok föntartására minden költséget meg-
szavaz. Új beruházásoknál 100 frt erejéig intézked-
hetik; ha több kellene, a közgyűlés hívandó össze. 
— Az épületek tűzkár ellen a kerület által meghatá-
rozott módra s teljes értékben való biztositásáról fe-
lelősség terhe mellett gondoskodik. 

41. §. Gondoskodik az egyházközség szegényei-
nek és árváinak ellátásáról. 

42. §. Fogadja a közgyűlés által megállapított 
fizetés mellett és elbocsátja: az egyházfit, haran-
gozót, sirásót és más netaláni szolgaszemélyeket. 

43. §. Az egyháztanács rendesen negyedéven-
ként tart ülést; ezen kivül annyiszor, a mennyiszer 
a fenforgó és hatáskörébe tartozó ügyek ezt szüksé-
gessé teszik. — Ezen ülésekről rendes jegyzőkönyv 
vétetik fel, mely az elnökség és két az elnökség ál-
tal felhívott hitelesítő által hitelesíttetik. Az egy-
háztanács üléseinek ügyrendje ugyanaz, mint a köz-
gyűlésnél. 

44. §. Az egyháztanácsi ülést az egyházközségi 
elnökség hivja össze és azon elnököl. 

45. §. Az egyháztanács határozatai 8 napon 
belül az egyházközségi közgyűléshez felebbezhetők. 

200— 400 
400— 800 
800— 1000 

1000— 1500 
1500— 2000 
2000— 4000 
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7. Fejezet. 

A z i s k o l a s z é k . 

46. §. Minden egyházközség tartozik iskola-
széket választani, mely 6—12 választott tagból áll. 

47. §. Az iskolaszék az egyházközségi közgyű-
lés által választatik 6 évre. Iskolaszéki tagnak min-
denki választható, a ki egyháztanácsi tagnak vá-
lasztható. 

48. §. Az iskolaszék hivatalból való tagjai az 
összes tanitók, kik közül az iskolaszéki jegyző vá-
lasztatik. 

49. §. Az iskolaszék rendes elnöke a lelkész és 
felügyelő. 

50. §. A választott iskolaszéki tagok kötelessé-
gei és jogai a következők : 

a) Havpnkint kétszer és pedig a hónap köze-
pén és végén felváltva két két iskolaszéki tag meg-
látogatja az iskolát, illetve iskolákat; ügyel arra, 
vájjon az iskolatermek tiszták, butoruk jó karban 
van-e, el van-e látva a kellő tanszerekkel, van-e az 
iskolás gyermekeknek egészséges ivó vizök ; a mel-
lék helyiségek megfelelnek-e a közegészségügyi kívá-
nalmaknak, téli időben rendesen fűttetnek-e a ter-
mek ; szorgalmasan járnak-e a gyermekek tanításra 
és a tanítók pontosan végzik-e teendőiket, végre 
pontosan szellőztetnek-e az iskolatermek ? Ha vala-
mely hiányt észlelnek, azt az iskolaszéki elnökségnek 
bejelentik. 

b) Az iskolaszéki tagoknak nem szabad a ta-
nító tanításába avatkozni, vagy azzal a gyermekek 
előtt feleselni. Ha valamit kellő rendben nem talál-
tak a tanításban, azt kötelesek bejelenteni az iskola-
széki elnökségnek, mely a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 

8. Fejezet. 

E g y h á z k ö z s é g i t i s z t v i s e l ő k . 

1. Az egyházközségi felügyelő. 
51. §. Az egyházközségi felügyelő, a ki az egy-

házközségi közgyűlés által 6 évre választatik, hiva-
talába iktatásakor, következő esküt tesz: 

Én N. N. esküszöm az élő Istenre, ki atya, fiu 
és szt.-lélek, egy bizony Isten, hogy ügyelői hivata-
lomban hazám törvényes királya iránt tántorithatlan 
hűséggel leszek, egyházam javát tőlem telhetőleg 
elősegítem, egyházunknak és vallásunknak a hazai 
törvényeken gyökerező jogai felett őrködöm, az 
egyházi ügyekben igaz meggyőződésem szerint és 
részrehajlatlanul, törvényeink és szabályaink szerint 
fogok eljárni. Egyházunk törvényeit és szabályrende-
leteit, valamint egyházi hatóságaink határozatait 
mind magam megtartom, mind mások által megtar-
tatom. Isten engem ügy segéljen ! — Az egyház-
községi felügyelő hatáskörét, jogait és kötelességeit a 
zsinati törvények és az egyházközségi gyűlések ügy-
rendje állapitja meg. 

2. Az egyházközségi gondnok vagy pénztáros. 

52. §. Gondnoknak vagy pénztárosnak csak 
egyházias, buzgó és anyagi biztosságot nyújtható 
egyháztag választható. Választatik pedig 6 évre. 

53. §. Gondnok vagy pénztáros hivatalába ik-
tatásakor emigy esküszik : 

Én N. N: esküszöm az élő Istenre, ki atya, fiu 
és szt.-lélek, egy bizony Isten, hogy ezen N. egy-
házközségtől gondnokká (pénztárossá) választatván, 
példás jámborul élendek, az egyház vagyonát meg-
őrzendem s lehetőleg gyarapitandom, a pénztárt 
hiven kezelendem, a jó rend fentartásáról s a gyü-
lekezet szükségeiről gondoskodom, az egyházi épü-
leteknek mint a magaméinak gondját viselendem, a 
hivatalommal egybekötött fáradalmaktól nem vona-
kodandom, szóval kötelességeimet, melyekkel megbi-
zattam, hiven, lelkiismeretesen és szívesen teljesiten-
dem. Isten engem úgy segéljen ! 

54. §. A hol gondnok és pénztáros van, ott a 
gondnok a perzselypénzt, a temető, faiskola és ne-
taláni más fekvőségek jövedelmeit, valamint az ala-
pítványokat és tőkéket kezeli. A pénztáros ellenben 
kezeli a párokra vagy az egyenes adóforint után 
kivetett évi járulékokat. Mindketten tartoznak a 
lelkész és tanító fizetéseit beszedni és kézbesíteni. 

55. §. Hol pénztáros nincs, ott a gondnokra 
nézve a fenti határozat teljességében mérvadó. 

56. §. Sem a gondnok, sem a pénztárosnak nem 
szabad a reá bizott pénzeket házánál tartani, hanem 
tartozik azokat az erre rendelt ládában vagy szek-
rényben azonnal a beszedés után a lelkészi lakban 
elhelyezni. 

57. §. Gyülésileg meg nem szavazott kiadáso-
kat tenni nem szabad. 

3. Egyházközségi jegyző. 
58. §. Az egyházközségi jegyző hat évi időtar-

tamra választatik az egyházközségi közgyűlés által 
és köteles minden egyháztanácsi ülésen és egyház-
községi közgyűlésen a jegyzőkönyvet szerkeszteni, 
valamint a jegyzőkönyvi kivonatokat eszközölni. 

59. §. A jegyzői tiszttel az egyliáztagok közül 
egyházias, hallgatag, megbizható és erre alkalmas 
egyén, jelesül tanitó, vagy ha több tanitó van, 
hat évenként felváltva a tanitók egyike felruház-
ható. 

60. §. Hivatalba való iktatáskor a jegyző ekké-
pen esküszik : 

Én N. N. ezen N. egyházközség jegyzőjének 
meg választatván, esküszöm az élő Istenre, ki atya 
fiu és szt. lélek, egy bizony Isten, hogy a gyűlések 
határozatait az elnöki kijelentés szerint hiven fel-
jegyzem, a hitelesítetteken mit sem változtatok, 
azokat az illetőknek mielőbb kiadom, a jegyzőköny-
veket és irományokat hiány nélkül a levéltárba 
szolgáltatom, szóval minden jegyzői kötelességemnek 
lelkiismeretesen eleget teszek. Isten engem úgy 
segéljen. 
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2. Fejezet. 

E g y h á z k ö z s é g i s z o l g a s z e m é l y z e t . 

Egyházfi, iskolaszolga, sirásó. 

61. §. Az egyliázfi. Kötelességei ezek: 
1. Az istentisztelet s a lelkészhivatali teendők 

körüli szolgálatok teljesítésére egyházfi alkalmaztatik, 
mely szolgálattal rendesen a harangozás teljesítése is 
össze van kötve. 

2. Az egyházfi és harangozó az egyháztanács 
által fogadtatik fel s fizetésén az egyháztanács 
szabja meg az egyházközségi közgyűlés jóváhagyása 
mellett. 

3. Felfogadtat ik rendesen egy évre. 
4. Kötelessége a templomot s minden ahhoz 

tartozó tá rgyaka t tisztán t a r t an i ; az egyháztagokat 
a lelkészhez, vagy a gyűlésekre berendelni. H a 
egyúttal harangozó is, köteles a szokásos időben, 
azután az istentiszteletre, esketésekre és temetésekre 
a harangozást pontosan végezni. 

5. Kell, hogy jámbor és józan ember legyen, 
és köteles, a lelkész, a felügyelő és az egyháztanács 
meghagyásait lelkiismeretesen teljesíteni és fölebbva-
lóit tiszteletben tartani. 

6. H a teendőit hiven nem teljesiti, vagy botrá-
nyos életet él, az egyháztanács őt elbocsátja és he-
lyébe azonnal más egyént fogad fel. 

62. §. A hol iskolaszolga és sirásó van, ott az 
iskolaszolgának teendőit az iskolaszék, a sirásó teen-
dőit az egyháztanács szabja meg s intézkedését jó 
váhagyás végett az egyházközségi közgyűlés elé ter-
jeszti. 

i II !L F è i i . 
Az alsó sajói ev. egyház fönnállásának 300 ados em-

lékünnepe. Ritka, emlékezetes ünnepet ült az alsó-sajói 
(Gömöri egyházmegye) ev. egyházközség f. é. okt. 28-án, 
Szentháromság utáni 23 ik vasárnapon. — Asztronómus 
Venezd ottani róm. kath. plébános 1594-ben egyháza né-
pével a Luther által megtisztított ev. ker. egyház kebe-
lébe tért át, s igy ezen 1594-ben keletkezett egyház első 
lelkésze lett. Ezen történeti esemény háromszázados év-
fordulóját ünnepelte az egyház, a hivek, az egész — fe-
lébea róm. kath. — község s a szomszédos ev. egyházak 
képviselőinek tömeges részvéte mellett. 

Az ünnepélyt megelőző napon okt. 27-én egy a hely-
beli lelkész vezetése alatti ünnepélyes küldöttség zászló-
val fogadta az ünnepélyre a d. u. 4 órai vonattal érke-
zett nt. gömöri főesperes urat a henczkói állomáson. 
Estve 7 órakor az egyház szép harmonikus harangjai 
egy teljes óráig zúgtak s az ünnepélyes harangszóra — 
— mint egy varázsütésre — az egész község fényesen 
lett kivilágítva. A torony 4 ablakában az egyház neve-
zetesebb, korszakot alkotó eseményeit jelző fényes trans-
parentek voltak elhelyezve, a mi elragadó látványt 
nyújtott. 

A jubileum napján az ünnepélyre érkező egyházfel-
ügyelő Klein Samu dobsinai tanár a község határán ün-
nepélyes küldöttség által lett fogadva s a paplak kapuja 
előtt fölállított „Isten hozott" felirattal biró diszes diadal-
íven át a lelkészlakra kisérve. Az egyházi épületeken s a 
község nevezetesebb házain nemzeti szinű zászlók lengtek, 
jelezve a ritka ünnepély emlékezetes voltát, melynek 
gyönyörű őszi idő kedvezett. — Az ünnepélyes istentisz-
telet d. e. 10 órakor vette kezdetét. Az oltári liturgiát 
Sztehlo Gerő oláhpataki lelkész végezte, melynek végez-
tével az egyház buzgó, derék lelkésze Chotvács Pál lépett 
a szószékre s Máté ev. 19. fej. 28—30 versei alapján lel-
kesedést keltő, ezen hajdan artikuláris egyház nevezetes, 
tanulságos múltját, az üldöztetés szomorú korszakát élénk 
színekkel ecsetelő remek ünnepi beszédet tartott. Az ün-
nepi szónoklat elhangzása után nt. Terray Gyula gömöri 
főesperes úr a helybeli és Terray Béla süvetei lelkész 
kíséretében — lépett oltár elé és Ap. csel. 4 fej. 12. v. 
alapján magyar nyelven szivet, lelket megindító magasz-
tos eszmékben gazdag beszédet mondott, melyben meg-
emlékezve az egyház dicsőségteljes múltjáról, az ev. hit-
ben való áilhatatos megmaradásra és a hitbuzgó elődök 
dicső példájának követésére buzdította az ezen ünnepélyes 
alkalomra fenyőfákkal ízlésesen földíszített, különben is 
ékes templomot teljesen megtöltött ájtatos hallgatókat. 
Az áldást a főesperes úr adta a mélyen meghatott hí-
vekre. — Az ünnepi offertorium, — mely „Asztronom 
alapítvány" czímen az első lelkész örök emlékére tőkésit-
tetni fog, hogy majdan annak kamataiból az egyház sze-
gényei segélyezhetők legyenek, — 15 frt 08 krt tett ki. 
— Az istentisztelet végeztével az ünneplők serege az ősi 
templomot körülvevő régi temetőben, az első lelkész szé-
pen, művésziesen kidiszített, különféle virágokkal beülte-
tett sírjánál gyűlt össze, hol Terray Béla süvetei lelkész 
Asztronom fölött megható emlékbeszédet tartott, kiemelve 
az egyház hálás elismerését, kegyeletteljes megemlékezé-
sét, melylyel első lelkésze megszentelt, dicső emlékének 
áldozott, midőn ennek nyugvóhelyét rendbe hozta s föl-
díszítette. Az emelkedett hangulatú beszéd közben az egy-
házfelügyelő az egyház nevében egy gyöngéd női kezek 
által kötött sz^p koszorút tett le a sirhantra. Az emlék-
beszéd végeztével az anya — s a henczkói leányegyház 
tanulóifjúsága a szózatot énekelte s ezzel a megható 
300-os emlékünnepély véget ért. — D. u. 1 órakor az 
iskolaépület átalakított s ez örömünnepre szépen földíszí-
tett tantermében közebéd volt, fűszerezve számos szelle-
mes pohárköszöntővel. Éltetve lett O Felsége, dicsőségesen 
uralkodó ap. Királyunk, ev. egyházunk legfőbb védnöke 
— gömöri esperességünk érdemdús főesperése, — Andrássy 
Géza gróf úr O Méltósága, a község s vidék bőkezű nagy-
birtokosa és országgyűlési képviselője, — az egyházközség 
ikerelnöksége, lelkes felügyelője, buzgó lelkésze, kik rövid 
hivataloskodásuk alatt ezen adósságba merült, pusztulás-
nak indult, sok viszontagsággal, mostoha sorssal küzdő 
egyház ügyeit elismerésre méltó módon, az egyházi fö-
löttes hatóság teljes megelégedésére rendezték, úgy hogy 
áldásos, eredményes működésük folytán ezen ősi artikulá-
ris egyházunk további fönnállása Isten segedelmével, — 
biztosítva van ; éltetve lettek a fuogensek, az egyház ér-
demes, már majdnem 50 évig működő tanítója, ki az 
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ügyes, mesteri kézre valló szép transparenteket készítette, 
és mások. 

A jubiláris emlékünnepélyre, a templom külső s 
belső megújítására közelből s távolból körülbelül 200 
frtnyi adomány gyűlt össze, melyhez a gróf úr 0 Méltó-
sága 50 trttal járult. 

Igy folyt le ezen 300-os emlékünnep, mely bizonyára 
kitörülhetlen emléket hagyott maga után az egyháztagok 
s az összes jelenvoltak szivében ! Se. G. 

-<r O O 

V I Ë ï i -K. 
Fe lh ivás előfizetésre. Isten megsegítő ke-

gyelméből e folyó év utolsó negyedébe léptünk. H a 
a kiadói hivatal számadási könyveit végignézzük, a r ra 
a szomorú tapasztalatra jutunk, hogy sok kiadás vár 
fedezetre, de a befolyt összegek korántsem elegen-
dők a tartozás kiegyenlítésére. Tisztelettel kér jük 
t ehá t minden rendű olvasóinkat, szíveskedjenek egy-
részt előfizetéseiket megúj í tani , másrészt akár u jabb 
— aká r régibb keletű hátrálékaikat törleszteni. 

Szerkesztőség. 
— A magyar protestáns irodalmi társaság i g a z g a t ó -

v á l a s z t m á n y a f . évi november hó 9-én, d. u. 5 órakor 
Budapesten, az ev. ref. főgymnasium (Lónyay-utcza) dísz-
termében gyűlést tartott, melynek tárgyai a közgyűlésre 
teendő jelentések s indítványok voltak. 

— Vasárnapi iskola. Míg mások csak a czikkezés és 
tervezgetésnél vannak, addig Lőcsén a vasárnapi iskola 
már egy esztendő óta fennáll és virágzik. Budapesten és 
Pozsonyon kivül Lőcse az egyetien gyülekezet, melynek 
diakonissája van. Hogy pedig ez milyen áldás egy gyüle-
kezetre, azt rövid ittlétei alatt számtalanszor tapasztaltuk. 
A belmissió gyakorlására nincs hathatósabb közeg egy 
diakonissánál! Jómódú gyülekezeteink első és legszentebb 
kötelességüknek ismerjék maguknak egy ilyen áldott lelket 
szerezni, mint a milyen a»mi Schwester Márthánk. Bete-
geket ápol, szegényekről gondoskodik, leány egyesületet tart 
fenn és a mi fő: vasárnapi iskolát létesített. Megható nézni, 
hogy szeretik kicsinyek, nagyok, gazdagok, szegények, 
keresztyének és nem keresztyének. A vasárnapi iskola 
kezdete abban állott, hogy egy néhány gyermeket magá-
hoz hívott Mártba nővér és azokat oktatta énekre és a 
bibliából. Későbben szaporodtak a gyermekek és iskola-
terembe vonultak, hol kisasszonyok és későbben a káplán 
segítségével behozták a csoportrendszert. Ezen áldott óra 
vasárnap 2—3-ig következőképen folyik le : A gyermekek 
gyülekeznek. Belépünk. Énekelünk 2—3 verset a „Kinder-
harfe" cz. kis énekes könyvből, imádkozik a segédlelkész de 
fejből, olvassuk a megfelelő bibliai textust (most az apostoli 
cselekedetekből) úgy hogy a káplán egy verset olvas, a 
gyermekek a másodikat sat. énekelünk megint, azután 
kezdjük a textus tárgyalását, kiki halkan a maga csoport-
jával. Végre a segédlelkész ismétli a kérdezgetést az Összes 
gyermekekkel és ének, ima és áldással véget ér az óra. A 
gyermekek hoznak 1 kr. perzselypénzt és kapnak érto szt. 

képeket bibliai versekkel, vagy kis füzeteket olvasásra' 
Szereztünk már vagy 40 bibliát, ugyanannyi énekes könyvet 
és vagy 30 darab könyvet egy gyermek könyvtár számára. 
Tettünk kirándulást a városi kertbe, hol ének, játék és 
uzsonna mellett mult az idő. Rendeztünk csinos karácsony-
fát, hol kiki megkapta a maga ajándékát és voltunk húsvét-
kor egy kertben, hol tojások voltak elrejtve a bokrok alatt 
a vasárnapi iskola gyermekei számára. Hogy pedig a textus 
tárgyalásánál mind az öt segítő egyformán járjon el, tar-
tunk hetenkint pénteken este 6—7-ig egy bibliai vagy elő-
készítő órát, mely imával kezdődik és végződik és melynél 
a textust több oldalról tárgyaljuk mindnyájunk okulására 
és gyakorlására. Az éneket zongora mellett gyakoroljuk 
be és mondhatjuk : Isten áldása van a művön, az ötven 
gyermeken és az öt segítőn, kik örömmel teljesítik önként 
vállalt feladatukat Isten országának építésére, lelkeik 
javulására és Isten nevének dicsőségére. Hogy egyházaink-
ban minél több ilyen vasárnapi iskola létesüljön, s minél 
több diakonissa ilyen áldással működjék a belmissió terén, 
melyre oly nagy szükségünk van különösen most — azt 
adja az Isten ! R. F. 

— Reformácziói emlékünnepély. Az eperjesi „Evang. 
Theol. Testület" ez évben is megemlékezett a reformáczió 
hajnaláról s f. évi október 31-én a Collegium nagytermében 
d. u. 3 órakor díszes reformácziói emlékünnepélyt rendezett, 
következő műsorral: 1. Luther diadaléneke. Énekelte a 
theol. énekkar. 2. Elnöki megnyitó. Tartotta Frenyo Lajos 
test. elnök. 3. „A wittenbergi szerzetes." Irta Lippay Béla ; 
előadta Krman Lajos hittanhallgató. 4. Ima-Mozart „Varázs-
fuvola" cz. műve egy részletének dallamára szövegét irta 
Erenyo Lajos hittanhallgató. — Előadta a theol. énekkar. 
5. Emlékbeszéd. Tartja Liptai Lajos hittanhallgató. 6. „A 
reformáczió hajnala." Ir ta Valentínyi Aladár hittanhallgató 
Előadta szerző. 7. Luther diadaléneke. Énekelte a theol. 
énekkar. Az ünnepélyen igen szép számú közönség vett 
részt, melynek soraiban más felekezetüeket is lehetett 
látni, sikerét és a közönség megelégedését pedig legjobban 
mutatja az a körülmény, hogy a testület sok felől gratu-
láczióban részesült. 

— Iskola felszentelés. A mult hó 28 án szentelték fei 
Szász-Pelsőczön az ezen évben épült imaházat és renovált 
iskola-épületet. Az egyházi szertartással kapcsolatos ünne-
pélyen részt vettek a zólyomi járási ev. lelkészek élükön 
az esp. felügyelőséggel. A felszentelési aktust nt. Mocz-
kovcsák János főesperes végezte egy tartalmas, remek 
beszéd kíséretében, mig másrészről Kuzma Adolf tótpel-
sőczi lelkész az egyház történetét ismertette, melynek ér-
dekes részéből kiemelendő, hogy a szász-pelsőczi temp-
lom egykor az evangélikusok birtokában volt. A lélek-
emelő szép egyházi ünnepélyen számos hallgatóság vett 
részt. A közhasználatnak átadott épületek költségei 8000 
frtot meghaladják, melyek részben adományok s részben a 
leány-egyház áldozatkészségéből emeltettek. Az uj imaház 
tornyába pedig egy 500 frtos órát, s egy régi s két u j 
harangot helyeztetett el az egyház mintegy 1200 frt költ-
séggel. 

— Egy példás nyugdíjintézet. A német irók egyesüle-
te nyugdíjintézetének mult évi megalakulása alkalmával 
egy hírneves iró felhívta a 757 tagot, hogy kérjenek fel 
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egy „ r é s z v é n y t á r s a s á g o t " az egyesület nyugdijpén-
zének kezelése végett, hogy az irók számára azon pénz-
összeg is megtakaríttassék, a melyet a pénzkezelő hivatal-
nokokra kellene kiadni. Találkozott is oly részvénytársaság 
a mely a német irók egyesületének nyugdíjintézete számá-
ra külön tervezetet készített el és a pénzkezelést nemcsak 
külön vezeti, hanem az esetleges hagyományokat és aján-
dékokat is, az írók előnyére számításba veszi. Nem volna 
tanácsos a német íróknak példáját követni ; de úgy, 
hogy az egyházmegyei és egyházkerületi nyugdijalapot 
az egyetemes nyugdijalaphoz csatoltatnók ? — A ki fennt 
nevezett nyugdíjintézet felől közelebbi felvilágosítást óhajt 
annak megmondhatja ezen becses lapnak tisztelt szerkesz-
tője, hogy hová forduljon. Sp. 

— Tanitó jubileum. Október 30-án a losonczi ág. h. 
ev. egyház fényes ünnepet ü l t : munkában megőszült ki-
tűnő tanítójának Mikula Endrének 60 éves tanitói jubi-
leumát. Az ünnepély, melyen az egyház, város, külömböző 
egyesületek s intézetek küldöttei nagy számban vettek 
részt, fényes tanúságot tett azon osztatlan szeretetről s 
tiszteletről, melyet az agg tanférfiu hosszú küzdelmés 
pályáján megszerzett. Azokhoz a sok sok jókívánságokhoz, 
melyekkel ez alkalomból elborították, csatoljuk mi is a 
magunkét : élvezze erőben és egészségben sokáig azt a sze-
retetet és tiszteletet, mely e napon oly szépen megnyilat-
kozott s melyet annyira kiérdemelt. 

— A választási harcz után. A fejlődő klerikális párt 
első erőpróbája most volt nov. 6-án a mosonyi képviselő-
választás alkalmával. A kormánypárt jelöltje Pulszky 
Ágost államtitkár, a kath. papságé valami Zichy Vladimír 
gróf volt. Az utolsó órában léptették fel mégis annyi sza-
vazót tudtak részére felhajtani, hogy a liberális párt je-
löltje csak csekély 8 szavazattal győzhetett. Megdöbbentő 
volt a harcz, utálatosak az eszközök miket felhasználtak. 
Nem elvek, hanem a lutheránusok és zsidók elleni küzde-
lemre hívták fel a népet. Azt prédikálták, hogy meg kell 
buktatni a kormányt, mely most zsidók és lutheránusok 
kezében van, ezeket kell ártalmatlanná tenni, csak akkor 
lehet boldog az ország. Első nyilvánulása volt ez a nyári 
kath. nagy gyűlések által inaugurált iránynak, valóban 
kíváncsiak vagyunk, mi lesz még a folytatása. 

— Gradeczi Stansith Horváth Gergely és családja. Egy 
ily czimű egyháztörténelmi műre előfizetést nyitottam. 
A jelentkezések határideje november végén lejár. Az elő-
fizetési öszeg 1 frt 10 krt tesz ki. Tájékozásul a könyv 
tartalmára nézve a következőket közölhetem. 

Zrínyi Miklós előtt Szigetvár hős védelmezője Hor-
váth Márk vala, ki Tolna Baranyában a reformátió egyik 
oszlopembere volt és hűségeért I. Ferdinand által alföldi 
nagy birtokain kivül a Szepességen Nagy-Eörrel és a 
hozzá tartozó nagy javakkal adományoztatott meg. 

Márk egyetlen gyermeke volt Gergely, ki fiatal ko-
rában árva maradt és kinek a király befolyásos gondno 
kokat — Draskovich püspök — rendelt. Hazai tanulmányai 
után 1570-ben külföldre indult és Schweitz, Olasz-, Né-
met- és Francziaország egyetemeit látogatta. Különösen 
Strassburgban és Wittenbergben nagy haladásokat tett a 
Protestantismus és a tudomány terén. Az utóbbi egyete-
men mint tanár is kezdett működei. 

De mikor azt látta, hogy Magyarországon a protes-
tantismus annyira elterjedt, hogy az egyházak, tanítók és 
papokra szorulnak, kiK Németországból is nagy számmal 
hivattak meg: haza sietett és saját költségén, 1548-ban 
Nagy-Eőrött főiskolát alapított és tartott fel, hogy ez az 
egyházakat tanítókkal és lelkészekkel lássa el. Gergely a 
Nagy-Eőri főiskolában nemcsak mint tanár szerepelt, ha-
nem az akkori vallásos vitákban Csepreghen, Kézsmárkban 
a Tökölyivárban és a Kryptocalvinismus zsinataiban élénk 
részt vett és irodalmilag is közreműködött. Nagy-Eőri 
iskolája mely valódi áldás volt prot. viszonyaink között 

, egészen a szathmári békéig, 1711-ig, állott fel Gergely 
utódjai alatt is, kik mind buzgalommal működtek közre az 
egyház és iskola terén. 

A férfiág kihaltával 1801-ben a női ágon is sokáig 
lelkesült protestánsokkal találkozunk, kik templomok ala-
pításában és felszerelésében s általában a protestáns ü^y 
előmozdításában találták örömüket. 

A mi itt száraz momentumként röviden jeleztetett 
az a könyvben részletesen fog tárgyaltatni az eredeti ok-
mányok idézésével és lenyomatásávai, melyek a családi 
könyvtárban nagy számban fekszenek elő. 

Szepes-Bélán, 1894. nov. 3-án. 
Weber Samu, 

le lkész . 

— Esküvő. V o j t k ó Pál lyceumi tanár Sopronban 
; október 27-én d. e. 12 órakor vezette oltárhoz P o s z v é k 

Vilma kisasszonyt, a d. t. ker. lyceumi igazgatónak 
j P o s z v é k Sándor theol. tanár úrnak kedves, szép leányát. — 

A fényes esküvő nagyszámú és előkelő közönség részvé-
tével folyt le az ev. templomban, hol a lelkészi functiót 
maga az örömapa végezte, egy a próféta ihletése és az 

I apai szív szeretete által sugalmazott remek beszéd kísére-
tében, melynek során, midőn az egyház áldása ölelkezett 

! az édesatyáéval szem alig maradt könyezetlenül. — Meg-
ható volt a pillanat, melyben a két szerető szív egyesült, 
melyben a költőnek álma valóra vált, az ernyedetlen munka 
czélhoz vezetett s az igaz szerelem virága a hűség meg-
hozta végre négy év után az édes gyümölcsöt ama szent 
frigyben, a melyből történelmi nevezetességű „alma mate-
rünk" ezen fiatal munkása számára erő, lelkesedés fakad, 

I s mely a legszebb, a legtisztább, a legideálisabb boldogság 
forrásává lőn. Az esküvő után az örömszülők tisztelői, az 
ifjú pár rokonai, jóakarói és barátai a „Pannónia szálloda" 
üvegtermében gyűltek össze igazi magyar vendégszeretet-
tel nyújtott gazdag lakomára, melyen a felköszöntők sorát 
Dr. S c h r e i n e r Károly, a vőlegény násznagya nyitotta 
meg. Ezután megindult a jókívánságok árja, egymás után 
érkeztek az üdvözlő sürgönyök, csapongóbb lett a kedv, 
hevülőbb a szív, delejesebb a váltott tekintet s így szinte 
észrevétlenül tánezra perdült az egész nászsereg s folyt 
az ünnep vigan az öröm zajával a teremben, a boldogság 
mámorával a szívben, fönn a magas égben pedig mosolyog-
tak még az angyalok is. Szívből kívánjuk közéletünk ősz 
bajnokának, hogy munkássága jutalma legyen az apai szív 
öröme gyermekeiben. A boldog ifjú párt pedig kisérje az 
Isten áldása: ad multos annos ! 

y-

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


