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egyszer közölve 14 flr. 

t ö b b s z ö r közölve 10 flr. 
Bélyegdí j : külön 60 flr. 

Tartalom : 1895. aug. 13. (Sántha Károly.) — Kötelességeink. (Kovács Andor). — Az ág. h. ev. ker. egyházegyetem lelkészi nyugdíj- ét gyám-
intézete. (Schi. K.) — Belföld. — Vegyesek. — Pályázat. 

1895. aug. 13. 
Lángoló hit s lélek, egyházért, hazáért, 
Szálljon örökségül rád, kicsiny sereg! 
E hittel s lélekkel élj-halj igazáért 
És megáld az Isten s nincs, min keseregj. 
Menj, én kedves nyájam, Ur népe előre, 
El az örök Isten, igéje megáll; 
Ki velők, ők azzal s erőrül-erőre, 
Mint a saskeselyű, fel, magasra száll. 

Szomorún betűzöm a gyászos igéket : 
„Megverem a pásztort, elszéled a nyáj." 
Az Isten megáldott nagy idővel téged, 
Ki föpásztorunk vagy — jaj, már csak valál! 
A mi néked áldás, vereség az nékünk : 
Elveszítünk a szép öregség miatt ; 
Nem vagy itt, mi mégis közeledbe lépünk, 
Mondd: fájó sebünkre balzsamot mi ad? 

Istennél a balzsam — szólsz bátran s szerényen : 
E balzsam a lélek, e balzsam a hit; 
E kettővel kezdtem, e kettővel végzem 
Az én Istenemnek csoda-dolgait. 
Az erőtlenekben is erős az Isten, 
A mienk a munka, az áldás övé; 
Mellénk áll, hogy szóljon, tegyen és segítsen, 
O ihlette lelkem, a jót ö tevé. 

Mintha az egekből hangzanék ez ige, 
Oly magasztos, édes és oly bíztató. 
Száll a szó két szívből kétszázezer szívbe — 
Tietek e két szív : Karsay s Radó ! 
Egygyé forrott két szív, légy áldva megáldva, 
Szív, mely hazáért s egyházért dobog; 
Lelketeknek messze tündökölvén lángja, 
Mindörökké éltek, oh ti boldogok! 

S á n t h a K á r o l y . 

A megpróbáltatás ideje közel, a farkasok tábora-
inkban, a tizenkettedik óra itt : miért vesztegelünk 
tehát? 

Az egyház-társadalmi életbe mélyen benyúló 
reformtörvények ma-holnap a gyakorlat terére lesz-
nek átvive; a l é i e k h a j h á s z ó p a r a s z t - a p o s t o -
lok e g y h á z u n k t e s t é b ő l is szaggatnak mái-
ki t a g o k a t ; az idő és alkalom ma még kedvezőbb 
az újjászületés munkájára, mint lesz a jövendőben : 
miért nem ébredünk tehát álmunkból, miért várjuk 
összetett kézzel a közelgő veszélyt akkor, midőn az 
Istenadta szent mezőn izzadnunk kellene a jövő egy-
házaért ? 

Bizony mondom : ha az új idő szellemével, az 
egyházpolitikai törvények hatása és az ennek foly-
tán előálló kedvezőtlen változásokkal szemben sike-
resen megküzdeni, egyházunk érdekei megvédésének 
kellő biztosítékot nyújtani akarunk : haladéktalanul 
a belmissió mélyreható munkájához kell fognunk, 
különösen nekünk lelkészeknek a gyülekezetek éle-
tében. 

Azok az új törvények egyházunkat készületlen 
állapotban találják ! 

Mig Róma egyházában a túlbuzgóságban is vég-
letekig ható ellenszenv fogadja azokat, mig a helv. 
hitv. ev. egyházban, ezek hatásának ellensúlyozására, 
a hit, vallási és egyházi életet újjászülni, újjáterem-
teni hivatott belmissió munkája széles körben meg-
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indult s folyik : addig egyházunkban az elsőből — 
mely nem a mi levegőnk, nem a mi elemünk, nem 
a mi kenyerünk — semmi siucs, az utóbbiból pedig, 
a belmissió áldásos munkájából magyarországi összes 
gyülekezeteink között is, ez ideig, alig egy-kettő kért 
jelentékenyebb részt magának. 

Már pedig a j ö v ő e g y h á z á t , azon a fundá-
mentomon, a mely egyszer vettetett s a ki a Jézus 
Krisztus, az én hitem szerint c s a k i s a b e l m i s s i ó 
m u n k á j a t e r e m t h e t i meg. 

írott törvény, hivatalos intézkedések, egyes funk-
ciók végzése, sohasem volt elég, de ma különösen 
kevés arra, hogy híveinket egyházunknak élő, buzgó 
s termékeny tagjaivá tegyük általok. — Egyház-
társadalmi akcióra, mélyreható, benső munkára van 
itt szükség ! Azt a cúra pastorálist, azt a lelki gon-
dozást, a melynek teljesítése természetszerűleg eddig 
is első s legfontosabb kötelessége volt a lelkipásztor-
nak, ma, az eddiginél szélesebb alapokra kell fektet-
nünk, fokozottabb lelkesedéssel kell végeznünk. — 
Mikor nem volt s hol nincs különösen ma égető 
szükség e munkára? Városi gyülekezeteinkben na-
gyobb, mint a falusiakban. A szórványokban pedig 
egyenesen létkérdésünk tételeztetik föl e munka telje-
sítésétől. 

Azt a hidegséget, azt a sokszor megénekelt 
közönyt, a mely nemcsak egyes gyülekezeteink, de 
közegyházunk életét is emészti, a mely miatt — száz-
szor elmondtuk, ezerszer elpanaszoltuk — templo-
maink nagyrészt üresek, gyülekezeteink tengődnek, 
szeretet és tudományos intézeteink nem fejlődhetnek, 
nem szaporodhatnak ; csak a lelki gondozás emel-
kedettebb munkájával törhetjük meg. 

Annak a veszedelemnek útját, a mely az állami 
uj törvények lelki, vallási dolgokban teljes szabadság 
biztosítása s ennek folytán híveinknek egyházunk 
iránt lehető még nagyobb közönye, vagy szent köte-
lékünkből való teljes kiválása által érhet bennünket, 
csak e munka által állhatjuk. 

Visszavinni az eltévelyedetteket Isten, anya-
szentegyházunk oltáraihoz; fölolvasztani a hidegséget, 
a szívtelen közönyt; Krisztushoz vonni a tőle eltá-
volodottakat, az ő evangyéliomát tenni életök savává, 
erejévé; fölkeresni a családot s átalakítani azt Isten 
templomává, az ő imádásának szent helyévé ; azzá 
tenni az iskolát teljesen, a minek lennie kell : jövőnk 
biztos zálogává; közvetlen s rendszeres gondozás alá 
venni a gyermekek, ifjak, középkorúak s öregek hit, 
vallási és társadalmi életét ; tömöríteni, egyesíteni 
egyházunk minden rendű s rangú tagjait közös mun-
kára a legszentebb cél, Isten országa érdekében ; hir-
detni az Isten igéjét t e m p l o m o n k í v ü l i s , min-
den helyen, minden körülmények között, alkalmas 
és alkalmatlan időben egyaránt; összegyűjteni; össze-
hozni híveinket minél gyakrabban megfelelő helyen 
s buzdítani, inteni, tanítani őket szó és Írásbeli köz-
lemények által hiterősödésre, vallásunk, anyaszent-
egyházunk szeretetére, ehhez való erős ragaszkodásra, 
ennek javáért buzgó munkálkodásra, szíves szeretet 
— áldozatra —: ime ez a munka az, a melyet én a 

belmissió, az emelkedettebb lelki gondozás fogalma 
alá helyezek, a melyet én maroknyi népem körében 
három év óta nem siker nélkül végezek ; ez a tér 
az, a melyet nekünk lelkipásztoroknak, ha tövisek, 
ha sziklák között is, de be kell járnunk, ha fölakar-
juk építeni híveink lelkében, anyaszentegyházunkban 
azt az erős „várat", a melyen a pokol kapui sem 
vehetnek diadalt. 

Ki kell terjesztenünk e munkát mennél előbb az 
eddig nagyrészben elhanyagolt, szórványokban élő 
szétszórt csontjainkra is. Itt legnagyobb a veszedelem. 
Itt kell legéberebbnek lenni a gondviselésnek. Ámde 
e ponton már nem nélkülözhetjük a hivatalos egy-
ház segédkezését sem. Az a szegény lelkész, a ki-
nek mindennapi kenyere is alig van, képtelen arra, 
hogy napokat, sőt heteket igénylő utazásokat tegyen, 
saját költségén, hívei fölkeresése végett. 

Oda kell tehát törekednie egyházunknak sürgő-
sen, hogy a nagyobb kiterjedésű szórványokkal el-
látott egyházak lelkészeinek évenként, úti átalány 
czimen bizonyos összeg bocsáttassék rendelkezésökre, 
hogy ez úton mód és alkalom adassék nekik az el-
szórtan élő hittestvérek meglátogatására s a lelki gon-
dozás munkájának rendszeres gyakorlására. — Igy, 
de csak igy felelhetünk meg teljes mértékben hiva-
tásunknak. Igy lehetünk igazi pásztorok és nem 
béresek. Kovács Andor, ev. Zeikész. 

Az ág. h. ev. ker. egyházegyetem 

Megtörtént velem, hogy julius elején főt. és mt. 
püspököm irodájából vettem a reform, egyház f. é. 
egyetemes konventjének jegyzőkönyvét. Átlapoz-
gattam, bogy tartalmából ráakadjak a küldés czél-
jára. Tanulmányoztam azt, mely okoknál fogva telje-
sítendők vagy elvetendők az egyházak és a lelkészek 
kérvényei; meggyőződtem arról, mily összeget tőké-
sített a ref. egyház a közalapból, mennyi segélyt 
nyújt ebből a törekvőknek: olvastam a ref. egyet, 
konvent által megállapított országos ev. ref. lelkészi 
özvegy árva gyámintézet alapszabály-tervezetét! Ezen 
három tárgy képezi e jegyzőkönyv főtartalmát és 
talán nem lesz érdektelen, ha a másodikkal egy 
keveset, a harmadikkal bővebben foglalkozom azok 
kedvéért, a kik e jegyzőkönyvet még kézhez nem 
vették és azon okból, mert hisz az ág. h. ev. ker. 
egyházegyetem már is hasonlókban kezd dolgozni, 
hasonlót tervez a közel jövőben. 

A reform, egyház közalap-vagyona a magyar 
földhitelintézet zálogleveleibe van fektetve és áll 
421,600 frtból. 

A mi közalapunkat a zs. trv. 314. §. szerint 
már 1894-ben kellett volna életbe léptetni; ha egy 
évvel elkéstünk, iparkodnunk kell annál inkább, 
hogy a ref. egyházat, mely 12 évvel előttünk halad 
a tőkegyűjtésben, legalább is áldásos működésben 
kövessük. 
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Nem hallgathatom el e helyütt aggályaimat a 
felett, váljon az a tömérdek, hiábavaló munka, t. i. 
az adózók összeírása, e sok kimutatás ellenőrzése, 
javitása, visszavetése, nem fogja-e a közalap műkö-
dését egy évvel hátra vetni. — Nem lett volna-e 
untig elég és biztos adat, ha a lelkész híveinek adó-
összegét helységenként külön-külön kimutatja és a 
Va%-t kiszámítja? ennek átvizsgálása, jóváhagyása 
és a közalap behajtása már kevés időbe került volna. 
Kérdem, ki fogja a 100,000 nevet olvasni, az egye-
sek adóját nyomozni a B tabellákban, hacsak nem 
a lelkiismeretes lelkész maga? No de, örülünk, hogy 
akár a mi verejtékünk árán is, élet pezsg az egye-
tem nehézkes testében. 

A közalap megteremtésén már is fáradozunk, 
az egyetemes lelkészi nyugdíj-özvegy árva gyám-
intézetet is szorgalmaznunk kell, mert ennek élet-
beléptetését 1897. január l.-re határozta a törvény. 
A ref. egyház 1896. január 1.-vel kezdi meg. 

Még két évvel ezelőtt megbeszéltünk egy alap-
szabálytervezetet és a lelkészek közvéleménye elve-
tette azt. Azóta, hogy mit koholnak, mit gyártanak 
a nagy munkások és a nagy elmék, azt köztudo-
másra nem hozzák. En pedig, olvasván a ref. egye-
tem alapszabálytervezetét, azt nagyjában oly egy-
szerűnek, oly kedvezőnek, oly életrevalónok, oly kevés 
áldozatot kérőnek, oly keveset számitónak és mégis 
biztos alapokon fekvőnek, épülőnek, tágulónak talál-
tam, hogy annak ránk való alkalmazása, kibővítése 
szükségeink szerint nagy munkába nem kerülne. 

A magasztos elv, a mely itt kifejezést nyer, az, 
hogy valamennyi jövendő özvegy árva egyenlő gyám-
dijban részesüljön, az özvegy 250 frt, árvákkal 300 frt, 
teljesen szülőtlen árvák 450 frtig; ezen járadék 10 
év múlva feljebb emelhető. » 

Az özvegy segélyezéséhez szükséges: férjének 
5 szolgálati éve a gyámintézet életbeléptetése után ; 
az árvák tekintet nélkül ily szolgálati évekre, azon-
nal segélyeztetnek. Ez magában gyönyöiű bőkezű-
ség ! Mégis szűkiti az, hogy az özvegyeknek nem 
mér ugyan ily mértékkel, holott ők is bizonyára 
szükséglik a segélyt. A mit az eg) házegyetem az 
eddigi özvegy-árvákká letteken elmulasztott, azt jóvá 
kellene tennie az intézet életbeléptetésével, a sanyarú 
helyzetbe jutókon. Miért nem mondhatná az alap-
szabály azt, hogy minden az intézetbe belépett lel-
kész stb. — és belépni köteles valamennyi — öz-
vegye és árvái tekintet nélkül a lelkész szolgálati 
éveire, gyámolíttatnak. Miért kivántatik 5 évi tag-
ság? Az a rideg visszatérítése a befizetett összegnek, 
rideg visszataszitás a nyomorba ! Ennek az intézet-
nek, a mely a kész tőkéből, a belépési dijakból, az 
évi tagsági dijakból, az államsegélyből meg a köz-
alapból azonnal oly bőséges segély eszközökkel fog 
rendelkezni, szüksége lehet-e oly megszorításra? Ez 
keserű csepp az örömpohárban ! 

De még egy nagy hiányra utalok, a ref. intézet 
nem akar nyugdíjazni, pedig a nagyszerű tőkék 
kamataiból kitelnék egy 3—400 frtos valamennyinek 
egyenlően adható nyugdij akkor is, ha az alapsza-

bályok nem gondolnának annyira a tőkék felhalmo-
zásával a 205, 2. pontban. Hogy miért oly szűk-
keblű a ref. egyház a nyugdíjra szorulók irányában, 
azt a vitákból sem olvashattam ki, 

Nekünk, az ág. h. ev. ker. egyházegyetem lel-
készeinek sem kellenek szakaszokban bővelkedő alap-
szabályok, hanem oly tartalommal, hogy üditő remény 
honolna bennük kis teher mellett. A ref. egyet, 
alapszabályainak 32. §-a egynehánynyal megtoldva, az 
intézet tágabb alapra fektetve, ebbe belenyugodnánk 
és a nagy munka nagy áldásával 1897. január l-jén 
könnyen vehetné kezdetét. 

Az ág. h. ev. ker. egyetem intézete legyen 
n y u g d i j - és g y á m o l i t ó i n t é z e t . A nyugdija-
kat valamennyire 400 frtban, a gyámdijak a ref. 
alapszabályok 14. és 15. §. szerint megállapithatnók. 

A nyugdij és a gyámolitás azonnal nyujtassék 
mindazoknak, a kik az intézet életbeléptetése után, 
tehát 1897. január 1-je után oly helyzetbe jutnak, 
hogy arra igényt tartaniok kell. Vagy tán mi is 
kincseket kincsekhez halmozzuuk, hogy 1902 vagy 
1907-től fogva a rokkantoknak, özvegyeknek, árvák-
nak bőségesen kijusson ? M inden segélyintézetnek 
azon kell lennie, hogy azonnal segítsen amennyi-
ben segíthet. A ref. intézet is segíthetné azonnal 
özvegyeit, árváit, mi is képesek leszünk arra. 

A köteles belépti díj, a mely azonnal kamatoz, 
az évi jövedelemnek l0°/0-ja — 650 lelkészünk, — 
a theologia tanárait, a hitoktatókat stb., a kik aka-
ratuk szerint felveendők, nem is számitom ide — 
egyenként 800 frt jövedelem után 52,000 frtnyi tőkét 
hoz öd.-ze, a melynek 4 °/0 - j a már az első évben 
2080 frt. A 650 lelkész évi 800 frt jövedelmének 
2 V2 °/o tags^gi dija 15,000 frt, ezen összeg azonnal 
segélyezésre forditandó. Es mennyi kell az első év-
ben? Legfeljebb 5 nyugdíj és 10 gyámdij, azaz 2000 
és 3000, összesen 5000 frt; így már a 15,000-ből 
tőkésítünk 10,000-t. Igaz, a következő évek mindig 
többet igényelnek, még sem oly mérvben, a minőt 
feltéteztem és azután, sokkal több a jövedelem, mint 
a mennyiről fent beszéltem. De a tőke is szaporo-
dik évről évre. 

A ref. egyház a közalaptőkéiből az intézetnek 
évenként 25,000 frtot szán, ha mi a közalapból 
évenként 10,000 frtot az államsegélyből hasonkép 
10,000 frtot adunk az egyet, intézet czéljaira, soha 
hiány nem fog felmerülni; más forrásokból is fog az 
intézet erősbülni. Hát ha az uralkodót, az államot 
egy-egy tetemes ajándékra felkérnők? 

Az idő halad és munkát vár, követel tőlünk; 
a zsinati törvény is, a mikor az intézet megalakí-
tásának napját meghatározta, az előmunkálatokra 
buzdít. 

Még mindig azt irom, a mit két évvel ezelőtt: 
bis dat, qui cito dat! 

A ref. konvent 35. pontjára is kívánok röviden 
utalni. Êbben egy bizottság küldetett ki, hogy az 
egyház-politikai törvények életbeléptetésével, a ref. 
lelkészek miheztartása czéljából a konventnek véle-
ményt terjeszszen be. 



A mi egyetemes gy ülésünk jegyzőkönyve 51. pont-
ban hasonlót határozott és csak azt ajánlanám, hogy 
az e tárgyú egyetemes gyűlési határozat annak ide-
jén, de azonnal, külön kinyomatva minden lelkészi 
hivatalnak megküldetnék. — Igy körülbelől október 
havában megtudhatnók, mikép járjunk el egyházi-, 
különösen esketési ténykedéseinkben, hogy a tör-
vénynyel össze ne ütközünk. Schi. K. 

B S l F H l . 
Rövid tárgylagos viszonválasz Marhauser J. tanár 

urnák. 
Azt tartom, hogy minden embernek megvan a maga 

vesszőparipája ; most egészen melegibe, a referada másik 
részét és aláírását be sem várva, Marhauser barátom ült 
az övére és — azt tartván : „Tunica pallio proprior, vala-
mint: omnes sibi melius esse maiunt, quam alteri"; — 
beszélt pro domo sua. 

Referadamból kifogásolt tételeimet, válasza daczára, 
sajnálatomra, fenn kell tartanom, mivel azokat a gyűlésen 
lehető híven jegyzettem, és mivel a tanár ur maga is 
igazolja azokat. Igazolja az 1200, 1400 és 1600 frtos téte-
leket. Igazolja az ephorus 200 frtját, melyet öndicsekvőleg 
saját személyével kapcsolatba hozni és a 16,000 frtos gyűj-
tésével, — mint a mely tevékenysége által egy cseppel 
sem szegényedett, — együtt említeni épen nem dicsérendő 
dolog. Igazolja a tanár-jegyző 100 frtját, csupán csak az 
uszoda 100 frtját hagyta ki ő, az ellenőr 50 frtját meg én, 
tehát kisebb mulasztást követtem el. 

A tudósítás mondja: „a tanári kar nyujttatta be", ő 
meg: „az iskolafelügyelő nyújtotta"; azt hiszem, talán 
csak a tanári kar tudtával és hozzájárulásával, avagy 
talán a nélkül? 

A tájékozatlanságomra nézve csupán az a megjegy-
zésem, hogy a midőn én az e g y e t e m e s t szolgálom, szol-
gálom minden bizonynyal a r é s z t is és így ne tessék 
600 frtot kérni az egyetemtől még hegyibe, hadd juthasson 
legalább onnét a szegény lelkészeknek, — kik jelenleg épen 
nincsenek divatban, — egy morzsával több. 

Hogy „a papok és tanítók filléreiből" ; már rövid itt-
létem alatt is felemeltük járulékainkat, mivel nem tellett, 
és azt mondom most sem fog telleni sokáig, nem 6°/0, de 
majd 3°/o kamat mellett. Hogy „az 1900 frtos adósságot" 
az esp. gyűlés a 70-es években el nem ismerte, világosan 
olvasható az illető nyomtatott jegyzőkönyvben, tehát saj-
nálom, fenn muszáj tartanom. A mit pedig mint esp. 
pénztáros egyébként tud az ephorustanár ur, minden esetre 
jobban tudja arabusúl, mint csekélységem ; csak a 200 frt 
lefizetett tőkét, melyről egy szó sincs a tudósításban, kár 
volt ide keverni. 

Holmi „egyetértés zavarást8 embernek imputálni és 
minden áron személyes térre vinni akarni az objectiv kri-
tikát, nem illő, nem férfias dolog. Ha valaki, úgy én is 
tanultam az L latin osztályban: „concordia res parvae 
crescunt, discordia et maximae dilabuntur", de azt is: 
„gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo" és szere-
tem a collegialis egyetértést, de a kemény objectiv kritikát 
is és tudom : „domi manere oportet fortunatum", és ha nem 

vagyok ia a latin tanára, azt i s : „qui suo jure utitur, 
neminem laedit. " 

Személyemet érintő bonmotjaira nem felelek a tanár 
úrnak, mert nagyon jól állt neki, a midőn gyűlés után 
toastban ugyanezeket elmondotta és én akkor sem feleltem. 
Azt meg egészen természetesnek tartom, a mit e b. lapok-
ban sokszor olvashatunk, ép ilyféle dologban nem rég Éaix 
h.-lomniczi kollégám osztályrésze is lett, hogy az öregedők 
a fiatalabbaktól mindég elvitatni szokták az arabus ú 
tudást. 

Csak még ezen praktikus eszmémet hadd mondjam 
el az ő sok „eszményeivel" szemben; hogy nem lévén soha 
barátja a sok főgymnásiumnak, melyek csak sok prolétárt 
eredményeznek, szervezzünk minta algymnasiumunk mellé 
minta praeparandiát, hogy alsóbb, prot. öntudattal biró, 
önérzetes munkást nyerhessünk többet az aratásra, még 
pedig nem csak égetően szükségelt tanítókat, de onnét el 
vasút- és póstára is; mert addig míg saját tanárképzőink 
nem lesznek, a megváltozott helyzetre való tekintettel a 
mostani felekezeti gymnasiumainkban semmi előnyünk az 
állami gymnasiumokkal szemben. 

Végül pedig jóllehet én ezen- intézetünket egy árva 
szóval sem támadtam, sőt vele büszkélkedtem, hanem csak 
a tanár urak egy némely intentióját tettem kritika tár-
gyává; constatálnom kell, hogy az ephorus ur önérzetes-
sége mellett igaz, megbízható, szavatartó ember, mert a 
mit már az ebédlő asztalnál ígért, azt válaszával emberül 
megtartotta; csakhogy mégis pórul járhat máskor, ha hír-
lapi czikkekben nem várja be a dolog végét és csupán 
könnyen csaló sejtelmekre minden áron a személyt keresi, 
hogy azt apostrophálhassa, és nem a dolgot nézi — mon-
dom könnyen rosszabbúl járhat mint én, ki higgadtan meg-
fontolva és szándékos tudat- és akarattal mentem Bony-
hádnak Hidasdra, míg ellenben ő „ i n g e r ü l t h a n g g a l " 
akaratlanúl is könnyen vészthozóan eltéveszthetné a sze-
mélyes czimzést. Reich Sándor, ev. ker. lelkész. 

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlése. Évi 
közgyűlését ez idén egészen uj helyen —Nagy-Kanizsán , 
augusztus 12., 13. és 14-én tartotta meg. Már az előérte-
kezleten látni lehetett az arezokon, hogy nagy a lehangoltság, 
mert a kerület agg püspöke nem volt látható. Ennek a 
lehangoltságnak kifejezést már az elöértekezleten, még 
hatalmasabb szavakban másnap megnyitó beszédében a 
kerület nagynevű felügyelője adott, midőn elérzékenyülve 
azt tudatja a kerülettel, hogy a bölcs vezér, Karsay püspök 
letette a főpásztori botot. Erre a meghatottság néma 
perczében felegyenesedett székéről Gyurátz, a kerület egyik 
büszkesége, úgy szintén Takáts Dénes a soproni alsó egy-
házmegye köztiszteletnek örvendő felügyelője s azzal a 
kettős indítvány nyal állottak elő, hogy a főpásztor le-
mondása, tekintettel agg korára fogadtassák el s kibeszél-
hetlen sok érdemei, fényes példa gyanánt [örök emlékezet-
nek okáért a késő unokáknak jegyzőkönyvben adassanak 
át s mig él, a kerület évi tiszteletdíjat biztosítson számára 
és az uj püspökválasztást rendelje el, úgy szintén a 
kerület hálájának és tiszteletének átadására egy tekin-
télyes bizottságot küldjön ki ; a püspöki hivatal vezetésé-
vel a hivatalban legidősb esperest, Mészáros Istvánt bízta 
meg. E kettős indítványt a közgyűlés egyhangúlag magáévá 
tette. Mágától értetődik, hogy már a gyűlés folyama alatt 
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— annyival inkább, mert a mindent ügyesen csináló Radó 
maga is tájékoztatni akarta magát a kerület püspök-
jelöltjei felől, a kerület felügyelője egy bizalmas jellegű 
konferencziát bivott össze esperesekből és felügyelőkből. 
Nevek hozattak szóba, kik magoknak kisebbnagrobb 
mértékben érdemeket szereztek arra, bogy püspök-jelöltek-
nek tekintessenek. Ilyenek volnának Gyurátzon és Posz-
vékon kivül: Sántha, az ismert egyházi költő, Bognár 
e. e. e. gyámintézeti jegyző, Kund az ügyes kodifikátor, 
Horváth ker. aljegyző. Azonban, ha megkérdezzük, nem 
a kerületet, de a szóban levő jelölteket, egytől-egyig 
Gyurátz és Poszvék előtt ez alkalommal tisztelettal félre 
vonulnak. A gyűlés folyik ez ujitások korszakában fontos 
és a prot. egyházi élet jövőjébe mélyen belenyúló dolgok 
felett, bölcsen és nagy érdeklődéssel egyháziak és világiak 
szeretetben tanácskoznak. Mint mindég, ugy ez idén is 
ker. gyűlésünket gyámintézeti istentisztelettel nyitottuk 
meg. Rendesen ilyenkor a legkipróbáltabb egyházi férfiak 
lépnek a szószékre, ezeknek szsma Zábrák Dénesben, 
soproni papban egygyel szaporodott. Gyámintézeti beszédé-
ben hatalmasan érvelt a gyámintézet szép és dicső fel-
adata mellett. r. I. 

A soproni alsó evang. egyházmegye j u l i u s hó 15.-én 
tartotta meg nagy tiszt. L a u e s e k Jónás esperes és ngos 
T a k á t s Dénes egyházmegyei felügyelő ikerelnöksége alatt 
évi rendes közgyűlését Vadosfán, ez ősrégi articularis 
gyülekezetben. 

Nevezett gyülekezetben a gyűlést megelőzőleg már 
hetek óta folytak az előkészületek. Yadosfa méltó akart 
lenni ősi hírnevéhez s mindent megtett a végre, hogy ven-
dégei mindeneket 4jó rendben és ékesen találjanak s jól 
érezzék magukat „Rábaköz" e kisded falujában. Ősi, moh-
lepte templomát uj ruhába öltöztette, a többi egyházi épü-
letekkel együtt — tetemes költséggel — kijavíttatta, 
rendbe hozatta. 

A gyűlés d. e. 9 órakor vette kezdetét. Buzgó ének 
és ima után nt. esperes űr a következő megnyitó beszédet 
tartotta : 

Mélyen tisztelt egyházai, közgyűlés ! Egyházmegyénk 
egyik ősrégi — az üldöztetések sötét korszakából — gyá-
szos emlékeket megörökített articularis gyülekezetében 
jöttünk össze ma, ez évi rendes egyházmegyei közgyűlé-
sünkre. E sz. hajlék küszöbét átlépve, bizony ha vissza-
gondolunk a múltra, lehetetlen, hogy egy fájó érzés ne 
támadjon keblünkben annak emlékezetére, hogy volt idő, 
a midőn apáink még Istennek sem adhatták meg szivök 
szerint azt, a mi az Istené, a nélkül, hogy az Isten lélek-
ben és igazságban való imádása közben háborgatva, szent 
vallásuk gyakorlatában zavarva, hitükért üldöztetve ne 
lettek volna. De ugyan e sz. hajlékba belépve, felébred 
keblünkben a hála érzete is Istennek ama véghetlen szere-
tete s atyai gondviselése iránt,] a melylyel folyton körül-
övezte a hitbuzgó ősöket s a melyben a sok kísértések, 
zaklatások, szenvedések közepette erőt adott, bátorságot 
nyújtott nekik a küzdelemre, segedelmet a diadalomra, 
hogy végre is így fohászkodhattak fel együtt és egyen-
ként a zsoltáriróval : „az én nyomorúságomban segítségül 
hivtam az Urat és kiáltottam az én Istenemnek és meg-
hallgatta gíómat az ő templomából és kiragadott engemet 
az én hatalmas ellenségeim közül, és kivitt engemet tágas 

helyre és kiszabadított engemet, mert jómat kivánja vala(  
! mert megőriztem az Urnák utait és hitetlenül nem sza-

kadtam el az én Istenemtől." — Meghallgatta az Ur az ő 
népének kiáltását, utat nyitott neki a szabadulásra s mi a 
késő unokák immár benne vagyunk a teljes szabadságban, 
járunk az evangyélium világosságában s reménységünk 
vagyon felőle, hogy Isten minket sem hagy el, mi velünk 
is marad s megmutatja a mostani komoly időkben 
rajtunk is az ő dicsőségét, ha mi is folyton vele maradunk, 
mert: „erős hivséges az Isten, ki megőrzi a szövetséget és 
az irgalmasságot azokhoz, kik őt szeretik és az ő pa-
rancsolatit mindvégig megtartják." Ugy van mélyen tisz-
telt közgyűlés ! Mint voltak lelkes őseink, apáink ; hívek-
nek kell lennünk Istenhez és az ő egyszülött fia az Ur 
Krisztus által alapított anyaszentegyházához nekünk is. 
Erre a tántoríthatlan bithűségre különösen most van, most 
iesz megint nagy szükségünk. Az az átmeneti helyzet, a 
melybe jutottunk, fölöttébb megköveteli tőlünk, hogy a 
legnagyobb éberséggel, hogy fokozott hitbuzgósággal áll-
junk őrt Sionnak kapuinál, bástyái körül ; megköveteli 
tőlünk, hogy az egyetemes papság elvét ne csak szóval 
valljuk és hirdessük, de tettekkel is iparkodjunk beigazolni 
nagyok és kicsinyek, egyháziak és világiak, kormányzók és 
kormányzottak egyaránt! 

A jelen viszonyokból kifolyólag, a mai közgyűlésnek 
is több oly fontos tárgyai, ügyei lesznek, a melyek köz-
egyházunk s ennek keretében egyházmegyénk jövőjére, 
jövendőbeli kormányzatára, úgyszintén az előttünk álló 
nehézségek s akadályok elhárítására üdvös eszközöknek, 
tényezőknek mutatkoznak s a melyek ennél fogva a leg-
komolyabb tanácskozásra adnak majd alkalmat. A midőn 
erre tisztelettel fel is kérem a jelenlevőket s az elnökség 
nevében — de gyülekezetem nevében is — egyházközsé-
geink érdemes elöljáróit, képviselőit szívélyesen üdvözlöm, 
van szerencsém egyházmegyei közgyűlésünket ezennel meg-
nyitni ! 

A meleg hangú lelkes megnyitó beszéd elhangzása 
után, bizottság küldetett ki az egyházmegyei egyházi 
jegyzőre beérkezett szavazatok felbontására, mely bizottság 
jelentését beadván, kitűnt, hogy egyházmegyei egyházi 
jegyzővé — majdnem egyhangúlag — Farkas Mihály n.-
geresdi lelkész választatott meg, ki az egyházmegyének 
bizalmát megköszönve, az esküt letette s hivatalát azonnal 
elfoglalta. 

Ez után tárgyaltattak a hatósági leiratok, majd pedig 
az esperes évi jelentése olvastatott fel. 

Esperes ur jelentését azzal kezdi, hogy hálát mond 
Istennek azon atyai gondviseléseért, hogy a lefolyt évben 
nemcsak egyházunkat, de szeretett hazánkat is megkímélte 
minden nehezebb csapástól és megpróbáltitástól ; azután 
örömének ad kifejezést azon dicséretes áldozatkészség fölött, 
a melylyel a gyülekezetek most is — szinte egymással ver-
senyezve — iparkodtak az egyház és iskolák felvirágozta-
tását előmozdítani. 

Tárgy altatott a lelkészi fizetések 800 frtos minimu-
mának mepállapítása. Egyházmegyénknek csak két oly 
egyházközsége van, a melyben a lelkészfizetés 800 frtnál 
kevesebb volna. Ezek: Szili-Sárkány és Nemeskér. Az első-
nél a hiány mindössze csak 47 frt, az utóbbinál azonban 
166 frt. Szili-Sárkányra tekintetbe véve ezen egyházközség 



nek tehetős voltát, az egyházmegye határozatilag kimon-
dotta, hogy köteles a csekély hiányt pótolni, Nemeskérre 
nézve azonban vizsgálatot rendelt el. 

Behatólag foglalkozott az egyházmegyei gyűlés a 
zsinati törvényszékhez alkotott rendszabályokkal, s némely 
lényeges módosításokkal elfogadta nemcsak a kerületre, de 
az [egyházmegyére, sőt az egyházközségekre vonatkozó 
rendszabályokat is. 

Esperes úr beterjeszti az állami segélyt igénylő egy-
házközségi és egyházmegyei évi szükségletek részleges ki-
mutatását. Ezen kimutatás szerint az egyházközségek s az 
egyházmegye államsegélyt igénylő évi szükséglete 2808 frt. 

Következett az egyházmegyei népiskolai bizottságnak 
Farkas Mihály n.-geresdi lelkész s bizottsági jegyző által 
nagy gonddal s mindenre kiterjedő figyelemmel összeállított 
jelentése. Ezen jelentésből kitűnt, hogy az egyházmegye 
26 iskolájában 26 képesített tanitó működött. Tanköteles 
gyermekek száma volt 6—15 évig 2150, kik közül rendes 
oktatásban részesült 2132. A tanítás mindenütt — még az 
ismétlőiskolásokkal is — nyilvános vizsgával s kivétel 
nélkül dicséretes eredménynyel lett befejezve. 

Sorra került ezután az egyházmegyei és a gyám-
intézeti pénztáros jelentése. Mindkettőnek beszámolása 
köszönettel tudomásul vétetett s a felmentvény számukra 
megadatott. 

Az egyházmegyei tanitóegylet működéséről — mint 
egyházi elnök — nt. esperes úr tett szóbeli jelentést s 
tudomására hozta az egyházmegyének, hogy a rábaközi és 
répczevidéki fiókegyletek a lefolyt tanévben is pontosan 
megtartották gyakorlati tanításokkal egybekapcsolt érte-
kezleteiket, a nagy gyűlés pedig Beledben julius hó 5.-én 
lett megtartva több, a nevelés szakába vágó fontos tár-
gyaknak megvitatása s Szutter Dániel potyondi tanitó az : 
„Ismétlő-iskola és az ifjúsági egyletek" czimű Írásbeli dol-
gozatának, majd pedig Bancsó Antal soproni theol. tanár 
szakszerű s fölöttébb tanúságos bírálatának felolvasásával. 
A Zsedényi-féle segélyre az egyházmegye Bakody Imre 
kisfaludi tanítót ajánlja. 

Végül a zsinati törvények értelmében megalakittatott 
az egyházmegyei törvényszék, a számvevőszék, a népiskolai 
bizottság, újból a gyámintézeti bizottság; képviselők vá-
lasztattak a kerületi gyűlésre s több fontos indítványok 
letárgyalása után — oífertorium tartásával — világi elnök 
úr a gyűlést bezárta. 

Gyűlés után a helybéli és vidéki küldöttek az espe-
resi lakba vonultak közös étkezésre, hol a vitatkozásban 
kifáradt, de már nagyon meg is éhezett vendégeket nyájas 
köszöntéssel s Ízletes étkekkel megrakott asztalokkal a nt. 
esperesné asszony fogadta. Valának pedig, kik ettek vala 
számszerint mintegy hetvenen, s megelégíttettek mind-
nyájan olyképpen, hogy éhen bizonyára senkisem fogyat-
kozott el az uton, noha némelyek ő közülök messzünnen 
jöttek vala ! * 
' * * 

A vasi közép egyházmegye julius 24-én tartotta köz-
gyűlését szokott székhelyén Körmenden. Az előtte való 
napon tartott bizottsági ülések és értekezletek, melyek 
d. u. 1l24:-tő\ fogva este 9 óráig munkálkodtak, de főkép 
az esperesnek azon tapintata, melylyel minden egyes köz-
gyűlési tárgyat alaposan előkészít és kész határozati javas-
lattal jön a közgyűlésbe, lehetővé tették azt, hogy a 

közgyűlés reggel 8 órától 12 óráig — a midőn a legtöbb 
közgyűlési tag haza indulni kénytelen, nehogy még egy 
egész napig kelljen Körmenden laknia, — bő tárgysorozatát 
letárgyalhassa. 

Az elnöki jelentés az idő rövidségénél fogva szorosan 
az egyházmegyei mozzanatokra vonatkozott. A többi közt 
megértettük ebből azt, hogy az egyházmegye területén 
birtokos egyházhiveink királyi adója 78477 frt, egyházi 
adója 28154 frt, tandíjban 5187 frtot, stólában 2300 frtot 
fizetnek (azon fuvarokon s fáradságon kivül, melyet e szór-
ványos egyházközségekkel bővelkedő egyházmegyében az 
egyházi szolgálat igénybevétele igényel és azon tetemes 
áldozatokon kivül, melyeket egyházhiveink gyermekeikért 
sok helyen az állami s községi iskolák javára hoznak). 
A kimutatott egyházi adó tehát átlag a kir. egyenes adó-
nak 45 7 2 ° / o " á t teszi. Egynémely egyházközségben még 
nagyobb az egyházi adó ezen átlagnál. Igy például Rlak-
Csánigon 58°/0, Battyándon 57°/0, Tót-Kereszturon 47°/0. 

Nem lehet csudálni, ha az egyházmegye a kerületi s 
egyéb szabályrendeletek tervjavaslatát csak azon feltétel 
alatt fogadta el, hogy ezekből nagyobb teher az egyház-
községekre ne háramoljon, hanem a felemelt részletdijak s 
egyéb uj kiadások fedezésére az egyházkerület az állam-
segélyben keressen fedezetet. 

Az egyházmegyei számvevőszék megalakittatott. Mun-
káját megkönnyítendő az egyházmegye az egyházközségek 
számára költségvetési mintát és számadási mintát készít-
tetett. 

A mult közgyűlés jegyzőkönyve kapcsán az egyház-
megye minden polgári községet beosztott valamely egyház-
községbe, illetőleg megállapította, hogy ezen teendőjét már 
jóval a zsinat előtt foganatosította. Missiói pontokul ki-
jelölte a vend vidéken — tekintettel arra, hogy hol lehetne 
ujabb kiadás nélkül alkalmas helyiséget kapni az isten-
tiszteletre — Andorhegyet, hol 713 lélek, Musznyát, hol 
953 lélek, Alsó-Lendvát, hol 233 lélek, Felső-Csalogányt, 
hol 1393 lélek, Gyanafát, hol 712 lélek, Ottóházát, hol 583 
lélek, Urdombot, hol 1007 lélek, Prosznyákfát, hol 613 
lélek, Tótmoráczot, hol 1776 lélek, Mura-Szombatot, hol 
2149 lélek nyerhetne lelki táplálékot. Megjegyzem, hogy 
ezen központok mindegyike anyaegyházától 2—5 órányi 
távolságban van és hogy mindegyikben állami vagy fele-
kezetüekbeli iskola van, mely istentiszteletek tartására 
megnyerhető. De hol van a missiói lelkész, jobban mondva 
a missiói költség, mely 1200—1400 frtra rúgna, ha mind-
egyik központban csak minden két hónapban akarnánk isten-
tiszteletet tartani, hát még a vallásoktatás a sok-sok 
állami, községi iskolákban ! ! 

Missiói czélokra az egyházmegyének, legszűkebb szá-
mítás szerint, szüksége volna 1500 frtra, melyeket sajátjából 
nem fedezhet, ezenfölül több egyházközség kíván 60—120 
frtnyi segélyt, hogy a községi s állami iskolákban a vallás-
tanítás fuvarja előállítható legyen. Ily formán kér az egy-
házmegye saját czéljaira 3570 frt, egyházközségek részére 
3162 frt. segélyt, hogy háztartását, ügyeit a zsinati s 
országos törvényeknek megfelelően berendezhesse. Ezen-
felül figyelmébe ajánlja az egyházkerületnek: nem látja-e 
szűkségesnek, hogy a stóláért is kárpótlást kapjanak a 
lelkészek az államsegélyből, vagy más alapból, hogy majdan 
az egyházi funkcziókat díjtalanul végezzék. 
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Áttérve az iskolai ügyre, az egyházmegye figyelemre 
méltó több intézkedést tett. Igy utasítja mindazon egyház-
községeket, melyekben a tanítói javadalom a 400 frtot 
meg nem üti, hogy azt vagy emeljék fel 400 írtra vagy pedig 
e czélra államsegélyért folyamodjanak. Szinte utasítja az 
egyházközségeket, hogy akár saját erejükbó'l akár az állam-
segély igénybevétele által jó eleve gondoskodjanak, hogy 
az 5—5 éves korpótlékot a kellő időben folyósíthassák, 
Tanitóink megérdemlik az egyházmegye ezen gondoskodó 
figyelmét. A körlelkészek jelentései a legkedvezőbben hang-
zanak a tanítók sikeres munkálkodásáról, a vendvidék 
magyarosodásáról. Egy nagy baj van, különösen a szór-
ványos, szegény vendségen : az iskolák elégtelen száma, 
a létezőknek túltömöttsége, a sok mulasztás. Sokat segí-
tene e bajon, ha a kormány a millenniumi iskolákból 
néhányat itt állítana fel. Az egyházmegye figyelmébe is 
ajánlott a tanfelügyelőnek 5—6 községet, hol ily állami 
iskola felállítása kívánatos volna; több egyházat meg fel-
szólított, hogy habár államsegélylyel, másodtanítót alkal-
mazzon. Meg kell említenem az egyházmegye azon határo-
zatát is, mely szerint megengedte, hogy a jövő évben a 
szokott két tanítói értekezlet helyett csak egy tartassék 
Budapesten, és az egyházközségeket kötelezte, hogy mind 
a mellett a két értekezlet fuvar- és napidijait fizessék ki 
a jubiláris gyűlésre elmenendő tanítóknak, egyébként is 
segélyezzék őket e czélra. 

Segélyt adott az egyházmegye Péterhegynek 53 frt 
57 krt, Hegyhát-flodásznak 32 frt 89 krt. Vas-Nádasdnak 
9 frt 50 krt. 

A felső lövői tanintézetek fennállásának 50 éves 
örömünnepélyén az egyházmegye elnökségei által képvisel-
tette magát. Ezzel is elmerését nyilvánította a tanintézetek 
áldásos működése iránt. r. I. 

A tátraaljai egyházmegye ez évi közgyűlése augusztus 
6-kán Nagyságos Dr. S z o n t a g h M i k l ó s kir. tanácsos 
s esp. felügyelő és Nt. S c h ö n w i s z n e r J á n o s főesperes 
urak vezetése mellett Nagy-Szalókon tartatott meg. 

Előrement gyámintézeti isteni tisztelet után, az esp. 
felügyelő úr lelke teljes melegével üdvözölvén az egybe-
gyűlt egyházi és világi képviselőket a közgyűlést meg-
nyítottnak jelentette ki. 

Következett azután a főesperes úr terjedelmes és 
kimerítő évi jelentése, melyből röviden a következőket 
emelünk ki : 

Az által, hogy az egyházpolit. kérdések legnagyobb-
részt immár letárgyaltattak s legközelebb már életbe is 
léptetnek, egyetemes egyházunkra nézve a jelen közigazga-
tási év emlékezetes időszak maradand még a késő 
időkig is. 

Egy ministeri intézkedés folytán összeirattak a mult 
évben a lelkészi javadalmazások, miből kitűnik, hogy 
esperességünk lelkészeinek fizetése átlag 785 írtra rúg. 

Az esperességek új beosztása és kikerekitésének kér-
dése egyelőre levétetett a napirendről. 

Gusztáv Adolf, svéd király és evang. egyházunk 
amaz vész- és vihar teljes időben bátor és erős védőjének 
három százados születésének emlékünnepélye egyházmegyénk 
összes templomaiban m. é. decemb. 9-kén tartatott meg az 
ünnepelthez méltó-, lelket, szívet emelő módon. 

Esperességünk lélekszáma 10.210 tesz. A mult évben 

született 349 ; confirmáltatott 225 ; egybekelt 95 pár ; meg-
halt 286; az Úr vacsorához járult 10.710. 

Végrendeletek, hagyományok és adományok czímén 
egyházmegyénk egyesek és egyletektől 4648 frtot nyert. 
Építkezés és javításokra 1638 frtot fordított. 

A Zsedényi-féle ösztöndijat Schweitzer Jakab forbergi 
lelkésztanitó nyerte el. Bartal Andor batizfalvi lelkész 
„Falusi biró" czimű munkájáért a szepesmegyei választ-
mány által 50 frtnyi jutalomdijjal tüntettetett ki. 

A tátraaljai és XIII . városi egyesült e9p. nyugdíj-
intézet alapja 16.156 frt tesz a mely alapból a mult év-
ben 7 özvegy 100 frttal segélyeztetett. 

Az iskolákban a tanítók lelkiismeretesen teljesítették 
nehéz, de szép teladatukat : a magyar nyelv gondosan ápol-
tatott, úgy hogy minden iskolában két, némely ikben 3 
tantárgy ezen a nyelven taníttatott. A magyar nyelv 
sikeres tánitásáért Nitsch Mátyás bussóczi tanitó a magas 
kormány által 50 frtnyi jutalomdijjal tüntettetett ki. 

Tanköteles gyermek volt 1844; — a kimutatott isk. 
mulasztásokból egy tanulóra 3y 4 esik. Az iskolák 
jövedelme és kiadása pénzben és terményekben 12.309 frt. 
Az ingatlan vagyon, az isk. épületek egyenértékét bele-
számítva, 50.270 frtnyi érteket képvisel. 

Az árva és liptói esperességnek a tiszai kerületbe 
aló bekebelezéséről szóló jelentés tudomásul vétetett; 

óhajtandó volna azonban az ügynek olymódoni rendezése, 
hogy a tiszai kerületnek ily kikerekitése s ennek folytán 
a tanítók számának megnagyobbodása által a régi tiszai-
kerületbeli tanítók a zsedényi-féle ösztöndíjt illetőleg kárt 
ne szenvedjenek. 

E Zsedény-féle ösztöndíj elnyerése czéljából ez év-
ben: Ambrozy, Szlaboczky és Demeter hozatnak ajánlásba. 

A f. é. december 20—22 Debreczenben megtartandó 
kerül, gyűlésre a tátraaljai esperesség képviseletében : 
Kulman János országgyűlési képviselő és rókuszi egyház-
felügyelő, Berzeviczy Egyed, kir. kamarás és kiérdemült 
esp, felügyelő, Székely Gyula alesperes és Faix Mihály 
lelkész küldetnek ki. 

Az esp. pénztár 2089 frt. 55 krral rendelkezik. 
Miután még Rokusz, Forberg, Nagy-Sza lók és 

Viborna egyházközségek benső ügyei letárgyaltattak ; a 
számvevőszéki jelentés tudomásul vétetett s a jegyző-
könyvet hitelesítendő bizottság kiküldetett, az ez évi köz-
gyűlés véget ért. 

Kallath Károly, esp. jegyző. 

7 S 8 T I Î R K . 
— F i g y e l m e z t e t é s . Az e p e r j e s i ev. ker. c o l l . 

gymnasiumban és a tanítóképzőben a beiratások szeptem-
ber 2-töl szeptember 4-ig bezárólag tartanak s az előadá-
sok szeptember 5-én kezdődnek ; a jogi- és hittani akadé-
miákban pedig a beiratások szeptember 1-től szeptember 
8-ig tartanak s az előadások szeptember 9-én kezdődnek. 

A megnyitó-ünnepély szeptember 8-án d. e. 11 órakor 
a coll. nagyteremben fog megtartatni. 

A főgymna8Íumban a felvételi és javitóvizsgálatok 
augusztus 30. és 31-én tartatnak. Felvételi vizsgálat köte-
lező a gymn. I, osztályba lépő azon tanulókra nézve, a 
kiknek a negyedik elemi osztályról kielégítő bizonyítvá-
nyuk nincs, és ezen vizsgálatért dij fizettetik. Különben 
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pedig az ilyen bizonyitványnyal ellátott tanulók, valamint 
minden más tanuló, a bizonyítvány alapján vétetnek fel. 
A gymn, I. osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, 
kik életük kilenczedik évét betöltötték. A gymn. tanulók 
valamennyien, tehát nemcsak azok, kik gymnasiumunk bár 
mely osztályába először kívánnak felvétetni, hanem azok 
is, kik máris tagjai voltak intézetünknek, a nm. minist. 
1885. február 26-án 9964. sz. a. k. rendelete értelmében 
kötelesek beiratásuknál keresztlevelüket, illetőleg hiteles 
születési bizenyitványukat felmutatni; azok pedig, kik éle-
tük tizenkettedik évét betöltötték, kötelesek azonkívül 
orvosi bizonyítványai igazolni, hogy másodízben védhim-
lőoltásnak sikerrel vetettek magukat alá, vagy a 
legutóbbi 5 év alatt valóságos himló't állottak ki, esetleg 
hogy a törvény értelmében fel vannak mentve a beoltás 
kötelezettsége alól. 

A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatni és 
az intézetnél magánvizsgálatot tenni kívánnak, kötelesek 
magukat a tanév kezdetén az intézet magánnövendékeiül 
beíratni, még pedig a megelőző' osztályról szóló hiteles 
kielégítő bizonyítvány és keresztlevél, illetőleg születési 
bizonyítvány alapján. 

A gymnasium a jövő tanévben is mindenben a nm. 
m. k. valJ. és közokt. ministerium közvetlen vezetése alatt 
álló gymnusiumokban érvényes tantervet fogva követni, és 
igy az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében a görög nyelv 
tanítását pótló tanfolyam, mely a most lefolyt tanévben 
már a 4 felsőbb osztályban életbe volt léptetve, a követ-
kező 1895—96. tanévben is — a görög nyelv tanítása 
mellett — a, törvénykövetelte módon fog berendeztetni. 

A tanítóképző-intézetbe való felvételre nézve útbaiga-
zítást nyújt az ezen intézetről s?óló külön jelentés. 

A theológiába s a jogakadémiába a felvétel az érett-
ségi bizonyítvány, vagy a múlt évi index alapján történik. 

J e g y z e t . A coll. jótéteményekben (tandíj- és tápdij-
elengedés és ösztöndíj) a tanulók vallásfelekezeti különbség 
nélkül részesülnek. 

Eperjesen 1895, augusztus hó 9 én. 
Ilörlí József, 
coll. igazgató. 

— Értesítés. A t i s z a i ág . h. ev . e g y h á z k e r ü -
l e t i C o l l e g i u m a theologiáján Eperjesen a jövő 1895/6. 
isk. évre szóló beiratások f. é. szept. 1—8-ig tartanak ; 
az előadások kezdete szept. 9. Ez okból az alulirt dékán 
figyelmezteti a theol. pályára Eperjesre jövő ifjakat, hogy 
ezen kiirt napokon feljönni szíveskedjenek. A tandij mint 
eddig, ezentúl is 10 frt 50 kr lesz egész évre, mihez még 
apró költségek czimén (könyvtár, kórház, iskolai alap, 
értesítő) 3 frt 20 kr. s az újonnan jövőktől 2 frt 20 kr 
beiratási díj is járul. A költségek s a beiratási dij okvet-
lenül fizetendők, a tandij alól felmentést nyerhetnek, akik 
erre igényt tartanak s érte folyamodnak; különben a tan-
dij egyik fele 5 frt 75 kr. a beiratásnál, a másik fele a 
második félév elején fizetendő. 

A Collegium konviktusának minden tbeologus tagja 
lehet; a konvintusért járó ebéd és vacsora dij egy félévre 
31 frt: pusztán az ebéd dija egy félévre 19 frt, mely ösz-
szeg előre fizetendő. Jó magaviseletű és szorgalmas theo-
logusok azonban ezen dijakat kisebb részletekben ís fizet-
hetik, a szegények pedig 5—15 frtig terjedő elengedésben 
részesülhetnek télévenként. Az év végén kiosztatni szokott 
ösztöndijakban majdnem minden hittanhallgató részesül. 
(1894/95-ben 16 közül 14 részesült). Nevelőséget és irodát 
is kaphatnak a szegény sorsú jó tanulók. A lakások olcsók 
s az ifjak gondos ellátásban részesülnek. 

A konviktusí és tandíj elegendéseérti kérvénj'ek f. é. 
szept. 15-ig nyújtandók be. Eperjesen 1895, aug. 9 én. 

Mayer Endre, 
theol. dékán. 

— Papi vizsgálat. Z e l e n k a P á l tiszakerületi püspök 
megbízásából tudatom az érdekeltekkel, hogy az ezen évi 
papi vizsgálat Eperjesen 1895. szeptember 8-án fog meg-
tartatni. Felhívom ennélfogva azon hitjelölteket, kik a 
tiszai egyházkerületben kapnak alkalmazást, vagy ezen 
kerületből valók, hogy ezen papi vizsgálatra szept. l - ig 
az alulírottnál jelentkezzenek s kellőleg felszerelt kér-
vényeiket ide beküidjék. — Eperjesen, 1895. évi aug. 9-én. 

Mayer Étidre, 
th. dékán. 

— Az á r v á i ev. esperesség f. hó 7-én tartotta Alsó-
Kubinban évi közgyűlését, melyen elhatározta, hogy miután 
a tiszai kerület joghatóságát el nem ismeri, az aug. 20-án 
Debrecenbe összehívott egyházkerületi közgyűlésre kép-
viselőket nem küld. (Nár. Nov. 93. sz.) 

— A trencséni esperesség aug. 13-án Trencsénben tar-
tott közgyűlésén egyhangúlag elhatározta, hogy mindaddig 
nem küld képviselőket a ker. gyűlésre, míg az egyetemes 
gyűlés sponte sua, proprio motu keresztül nem viszi az 
egyházi alkotmány revízióját és míg a dunáninneni kerület 
előbbeni állapotába vissza nem helyeztetik ; egyúttal ki-
jelenti, hogy megköveteli szemben az unionistikus törek-
vésekkel az egyház integritásának tiszteletben tartását, az 
anyanyelvnek a templomban, az iskolákban és az egyházi 
igazgatás minden fórumán tiszteletben tartását, az egyház-
községek és az egyházmegyék autonómiájának tiszteletben 
tartását. (Nár. nov. 95. sz.) 

— Gyászesetek. Bujkovszky Gusztáv, lajosfalvi evang. 
lelkész, a bánáti egyházmegye alesperese, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa, életének 52., lelkészkedésének 
30. évében, lelkipásztori teendőinél őt ért szélhűdés követ-
keztében aug. hó 8-án d. u. 1/ ib órakor elhunyt, 10-én el-
temettetett. K a l m á r L a j o s , a honti egyházmegyei törvény-
szék világi elnöke, egyházi közéletünk kiváló alakja, életé-
nek 80. évében, aug. 11-én Ipoly-Nyéken elhunyt s ugyan-
ott 13-án eltemettetett. — A nógrádi ev. egyházmegye 
lelkészi karának Nestorát, érd. főesperest és tamasii lel-
készt, ntű P é k á r L a j o s urat, megrendítő csapás érte, 
midőn az isteni gondviselés f. hó 8-án elszólította oldaláról 
forrón szeretett nejét, G e d u l y Ot t i l i a asszonyt. A köztisz-
teletben és szeretetben részesült nő életének 72., házas-
ságának 55. évében húnyt el s 10 én temettetett el. 

— Figyelmeztetés. F. hó 12-én egy alacsony, gyenge 
testalkatú, szemüveges, barna bajuszú fiatal ember, ki fehér 
mellényt, fekete szalonkabátot és czilindert visel, azzal 
állított be hozzám, hogy ő tót-pelsőczi tanár, ki egy 
Beszterczebányán felállítandó tápintézetre adományokat 
és jelentkezéseket gyűjt. De csakhamar, különösen mikor 
megtudta, hogy én is beszterczebányai tanár voltam, oly 
ellenmondásokba keveredett, hogy előttem közönséges szédel-
gőnek tünt fel. Mire azonban a község házán, hova tőlem 
indult, az igazolására szükséges lépéseket mégtétettem, 
nyomtalanul eltűnt a faluból. Mivel ez ember protestáns 
ügyet állít pellengérre, felhívom rá összes lelkésztársaim 
figyelmét, hogy ha valahol hasonló egyén hasonló czélból 
megjelennék, szólítsák fel igazolásra s esetleg fogassák el. 
Tápió-Sz.-Mártonban, 1895. aug. 13. Raffay Sándor, 

ev. lelkész. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A birda i ág. hitv. evang. egyház k á n t o r t a n í t ó t 

keres. — Fizetése : lakáson és kerten kivül 365 forint, 
6 szabad fuvar és stolák. 

B i r d a , 1895. jul. 31-én. Binder Jenő, 
ev. lelkész. 

Mellékelve közöljük a protestáns püspökök értekez-
letének javaslatát egész terjedelmében. 

W1GAND F . K. NYC ÍÁJA, POZSONYBAN. 


