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Püspöki beszéd, 1895, 
(F. hó 21-én Pozsonyban tartott ker. gyűlésen.) 

F ő t i s z t e l e t ü e g y h á z k e r ü l e t i g y ű l é s ! 
„A mi segítségünk volt az Úrnak nevében, ki 

teremtette a mennyet és a földet." Ezen verssel végzi 
a zsoltáriró a 124. zsoltárt, ezen verssel kezdi a 
keresztyén gyülekezet a könyörgést az Úrnak házá-
ban. Mi is ezen közigazgatási év végén és ezen 
kerületi gyűlés kezdetén tegyük e hitvallást, hogy 
a mi segedelmünk volt az Úrtól, a midőn az újból 
alakított dunáninneni egyházkerület első évében ültünk 
egyházaink kormányzatának evező rúdjánál. 

Nincs tagadás benne, hogy egyházkerületünk 
uj hajója, a mint a megáradt vizekre bocsáttatott, 
még mindig azokon van : három esperességünk távol 
van még, várakozólag a parton áll, mindnyájan egy 
akarattal még nem vagyunk itt együtt. 

De mindamellett hálaadással az Istenhez elmond-
hatjuk a zsoltáriróval, hogy az Úr mi mellettünk 
volt s a vizek el nem borítottak minket, a meg-
áradott vizek nem mentek át a mi lelkűnkön. 

Először is azért nem, mert a régi kerületnek 
nálunk maradt fele része és a két testvéregyház-
kerületből hozzánk jött testvérek azon egységben, 
a melyet testvérileg kötöttek a deczember havi ala-
kuló gyűlésen, mint egy test állanak és a kerület 
átalakítása nehéz munkáján luven dolgoznak. 

Sőt én, a ki a törvény értelmében a közigaz-
gatást vezetni hivatva vagyok, azon értelemben is 
hálaadással jelzem, hogy a mi segítségünk volt az 
Úr, a mennyiben a parton és nem a hajón álló 
esperességekben is a folyó ügyek java részében 
kötelességemet végezhettem. Hála az égnek, a sza-
kadás nem állt be. 

Személyemről pedig nem szólok, nem nyitom 
meg számat ott, a hol engem háborgattak, ellenem 
támadtak : itt sem ment át azonban a patak az én 
lelkemen. A békességes tűrésre szükségünk van, és 
a szeretet soha el nem fogy. 

Mindattól el is tekintve jelentésem maga magá-
ban is ez idő szerint rövid lesz; először is, mert ezen 
közigazgatási időszak csakis nyolcz hónapig tartott, 
számítva a deczemberi szervezkedő gyűléstől ; továbbá 
szerintem bajnak még nem mondható, hogy a sok 
már elkezdett munkával, értem a szervezkedést, 
főkép a szabályrendeleteket, továbbá az uj intéz-
mények életbeléptetését, az egyházi közalapra vonat-
kozó előmunkálatokat, a szórványok kimutatasát — 
mind evvel még készek nem vagyunk ; a kezdet 
nehézségeivel kell megbirkóznunk. Elég, hogy a 
munka folyik. 

Jelezhetem azonban, hogy nagy és jó munkát 
végzett ezen kerület, a midőn tálnyomó többségében 
részt vett a kerületi felügyelői hivatal betöltésében 
s kormányzatának élére állította azon nemes férfiút, 
Laszkáry Gyula úr méltóságát, kit ezen fontos 
egyházi hivatalába július 2-án rendkívüli kerületi 
gyűlésünkön ünnepélyesen iktattunk be. Áldja az Ur 
nemes munkáját köztünk sok éven át, hogy lássa 
annak áldott gyümölcsét. 

A hol pedig az én munkám ez évben a leg-
nehezebb vala s gyümölcsöt még nem látok, az azon 
két egyháznak a belbékéje, a melyekben a lelkészi 
állomások betöltve nincsenek. 

Felső-Almás egyháza azon körülmények követ-
keztében, a melyekről a deczember kerületi gyűlésen 
szó vala, lelkészt választani vonakodott, küldtem tehát 
oda helyettes lelkészt, Maschtena József volt verbicza-
szent-miklósi segédlelkész személyében. 

Trencsén városában szintén helyettes lelkész 
alkalmaztatott és pedig Heinlein Emil zsolnai helyettes 
lelkész személyében. Egy esztendeje annak, hogy 
Trencsénben Krizsan Zsigmond, kis-sztankóczi lel-
kész, lelkésznek lett megválasztva; megválasztása 
ellen azonban az esperességi törvényszéknél per indít-
tatott. Ezen törvényszék ez ügyben azonban olynernu 
végzést hozott, hogy az egyház harmincz nap alatt 
felügyelőt válaszszon. Ez ellen az egyház gondnoka 
felebbezett. 

Az iratok hozzám november elsején kerültek. 
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S mert november első napjaiban az uj zsinati tör-
vények kihirdettettek, a melyekben a kerületi tör-
vényszéknek ujraválasztatása el van rendelve, a 
deczemberi kerületi gyűlés tartama alatt az uj kerületi 
törvényszék ülésében a trencséni esperességi törvény-
szék végzése feloldatott s azon törvényszék utasít-
tatott, hogy a lelkészválasztásra vonatkozólag Ítéletet 
hozzon. Azonban márczius 24-én a periratokat azon 
kijelentéssel kaptam, hogy ez ügyben birókiildés 
kéretik. 

Mire én látván, hogy ez ügy most már hama-
rosan nem ér véget, kiegyezést akartam létre hozni ; 
a békéltetés művét április 2-án megkisérlette a fő-
esperes, sajnos, siker nélkül. Erre én április 5-én az 
összes iratokat az egyetemes törvényszék elnökéhez, 
az egyetemes felügyelő úrhoz küldtem, a mennyiben 
a zsinati alkotmány 346. §-a szerint a választások 
ellen beadott keresetek eseteiben a biróküldés joga 
az egyetemes törvényszéket illeti. Azóta az iratok 
ott vannak. Megjegyzem még, hogy április 18-án 
magam is elmentem Trencsénbe, hogy ez ügy, ha 
lehet, békés uton intéztessék el s az egyház lelkészt 
kapjon, de nem sikerült. Ennek következtében az 
egyház helyettes lelkészszel láttatott el. 

Jelentem továbbá, hogy Selmeczbányán a lyceum-
ban az érettségi vizsgálatokon részt vettem s meg-
győződtem, hogy egyházunk ezen dicső múlttal biró 
tanintézete áldással működik. 

Nov. 18-án felszenteltem a király-lehotai egy-
háznak uj csinos temp^mát. 

Július 11-én felszenteltem Brogyáuban egy ká-
polnát, a melyet az oldenburgi berezegi pár vallásos-
sága és bőkezűsége emelt. Augusztus 11-én pedig 
avattam a kispalugyai iskolát, a mely főkép a német-
honi evangelikus segélyző iskolák adományaiból épült. 

Az uj egyházpolitikai törvények által rövid 
napok múlva egyházunkban beálló uj helyzetre nézve 
az utasítások előmunkálatait úgy magam elkészítet-
tem, valamint a mi egyházunk és a református 
egyház közös püspöki értekezleten megállapított 
javaslatot is kezemhez vettem, miről ezen főtiszteletű 
gyűlés határozni fog. Egyházunk, mint mindig, a 
törvény előtt tisztelettel meghajol s a hol hivatva 
van, azt pontosan végre is hajtja. Meg vagyok 
győződve, hogy a lelkészi kar által megkettőztetett 
szorgalommal gyakorlandó cura pastoralis által népünk 
vallásossága ez uj helyzetben is növekedni fog. 

Végül megjegyzem, hogy a balassa-gyarmati 
egyház engem lelkészül megválasztott s én, a ki 
eddigi lelkészi állomásomon a nagy egyházban alig 
győztem végezni a kettős lelkészi és püspöki munkát, 
a mihez lelki nyugalom is szükséges, elfogadtam a 
balassa-gyarmati egyház hiványát és még ezen hónap 
utolsó napjaiban oda teszem át székhelyemet. Az uj 
zsinati törvény szerint azonban ez által a liptói 
esperesség a tiszai kerületbe megy át, mire nézve 
ezen főtiszteletű gyűlés a netán szükséges intéz-
kedéseket meg fogja tenni. 

Y á l M i u u k u l t i 
A zsinati és az országos törvények egész egy-

házunkban uj helyzetet teremtettek. Mindkettőnek 
közvetlen és legelső hatása az anyagi téren érezhető. 
Amazé előnyünkre, emezé hátrányunkra. 

Egyikre sem lehet czélom közelebbről kiterjesz-
kedni. 

Hogy mégis tollat fogok, arra egyik nagytekin-
télyű és kiváló lelkésztársamnak hozzám intézett 
levele adta meg az alkalmi okot. 

Ugyanis—nem tudom, mely tévedés folytán — 
a bányai kerületben már uj kiszabást eszközöltek az 
esp. és ker. illetékekre vonatkozólag. Ezen uj ki-
szabás az 1890. évi általános népszámlálás adatain 
indulva némely egyházra több, másra kevesebb ille-
teket rótt a következő 10 év tartamára. A mi 
gyülekezetünk ennek következtében az eddiginél 3 frt 
49 krral többet fog fizetni. 

Számot vetvén gyülekezeti rettenetes viszonyaink-
kal s nem tudván, mely hiteles adatokon nyugszik 
e kivetés, kérdést intéztem ez iránt az esp. pénztárt 
kezelő kecskeméti lelkész úrhoz, panaszkodván azon, 
hogy az örökös „fizess!" jelszó alatt elvégre is csak 
a magunk és egyházunk kárára dolgozunk. 

S úgyis van ! Ahol a zsinati törvények alapján 
más, helyesebb módú adózásra szorítottuk a népet, 
a mely előtt pedig minden változtatás gyűlöletes és 
ellenkezésre indító. A változtatást a pap eszközli, 
tehát a gyűlöletet is ő rakja zsebre. De hát hadd 
edződjék ! 

Jön a közalap, melyet fillérenként kell majd 
beszedni s az eddig fizetett 12 különböző czimü egy-
házi járulékhoz beáll 13-iknak. Hanem hát arra való 
a pap, hogy az ez által felszólalt gyűlölséget a többi 
mellé raktározza! 

Tíz év alatt belenyugodtak a hivek a nagy 
ellenkezéssel fogadott kivetésbe. Most elkorázottan 
megváltoztatják azt is oly alapon, mely az egyház 
tényleges belső viszonyainak aligha felel meg. Es 
ismét csak a pap legyen az, a ki a buzgóságában 
meglankadt nép elé szinte restelkedve odaállva, újra 
kiadja a jelszót: „fizess!" — Hogy ezzel ismét csak 
gyűlölséget kelt fel maga iránt s hogy minden a pap 
valláserkölcsi munkálkodásának sikerét kétségessé 
teszi, sot legtöbbször végkép megsemmisíti : arra 
senki sem gondol ! 

Pedig ennek ki vagyunk téve s a gyülöltetés 
nem kellemes dolog. 

Nemcsak hogy nem kellemes, de sőt lehangoló, 
a munkakedvet lankasztó. Ebből pedig önként követ-
kezik előbb az egyénnél, azután az egész egyháznál 
a pangás, tehát az egész a közegyház erkölcsi kárá-
val jár. 

Es mindenért álljon helyt a pap úgy a felsőbb-
séggel, mint a néppel szemben. A mi kellemetlenség 
pedig mindebből származik, legyen a papé. 

Nagyon igazán mondja Laukó : „Húzzuk a 
gyönyörűséges igát, a míg nem szakadunk vagy mi, 
vagy az iga ! Szép, szép idea az a mi prot. apostolos-
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kodásunk, de végre is, hogy t ö b b mint 600 quali-
fikált egyén a mai világnézet és léha korszellem 
uralma alatt önmagát, családját a mások üdvéért 
nyomornak, vexatióknak tegye ki, hogy önzetlen 
s nyomorúságosan díjazott fáradozásaiért épen azoktól 
szenvedjen szemrehányást és gyűlöletet, a kiknek 
„üdvéért" fáradoz : ezt sokáig kibírni nem lehet! 
Az első • apostolokat legalább hiveik szerették és 
sokra becsülték. Tőlünk ma-holnap hiveink fordulnak 
el! Videant consules!" 

A tapasztalaton alapuló sajnos elkeseredés igaz 
szavai ezek ! . . . 

De hát nincs-e ennek orvossága? Nincs-e mód 
arra, hogy a papnak ne kelljen minden gyűlölséget 
magára vennie s az általánosan nyugodalmasnak vélt 
papi pálya legalább a szükséges lelki nyugalmat 
adja meg a rajta küzködőknek ? Hiszen, hogy a nép 
lassanként a templomtól is elszokik, annak egyik 
nagy oka az is, hogy azt kell ott hallgatnia, a ki — 
szerinte — minden kellemetlenségének okozója. 

A pénz mozgatja a világot. A szeretetet semmi 
sem ölheti ki, a gyűlöletet semmi sem keltheti fel 
oly hamar és oly nagy[mértékben, mint az anyagi érdek. 

A nép a papban ma már csak adószedőt lát. 
Ugy tűnik fel lépten-nyomon, mint a ki, már akár 
magának, akár egyháznak, akár szegényeknek érde-
kében, de mindig és örökösen a mások zsebébe nyul. 

A nép félve jön az egybázi gyűlésekre, rettegve 
előre, hátha a pap megint uj terhek kilátásba helye-
zésével lepi meg őket. 

Helyesen mondja ki a zsinat, hogy a pap pénzt 
ne kezeljen, de ki kellett volna azt is mondania, 
hogy ne is exequáljon. Miért veszekedjék mindig a 
pap a nép egyeseivel és összeségével, miért érje csak 
őt minden ódium a krajczárok miatt!? 

Válaszszuk el az anyagit a szellemitől, mert a 
kettő harczában mindig a szellemi szenved vereséget ! 

Most állunk a szabályrendeletek készítésének 
küszöbén. Felülről lefelé kellene odahatni, hogy 
egyházalkotmányunk 63. §-a az életben teljesen és 
feltétlenül érvényesüljön. A pap ne avatkozzék az 
egyház anyagi ügyeibe, végezze azt teljesen és ön-
állóan a helyi felügyelő a gondnokkal vagy pénz-
tárossal. 

A felügyelő egyenlő jogú elnöktárs, de legyen 
egyenlő hatáskörű munkatárs is! A lelkész végezze 
az egyház körül a valláserkölcsi teendőket, a fel-
ügyelő pedig működjék a financziális téren. 

Manapság már egészen más a kor szelleme, az 
emberek lelkülete, mint volt akkor, midőn a lelkész 
még korlátlan vezetője és intézője volt az egyházak 
minden ügyeinek. Ma már nem czélszerű, sőt magára 
az egyházra nézve káros, ha minden a lelkész kezé-
ben összpontosul. Hiszen — sajnos, de igaz — a mai 
kor szelleme egyházellenes és az egyházat a nép a 
pap személyében látja megtestesülve. 

Egyházunk jól felfogott érdeke és a lelkészség 
nyugalma, boldogsága kívánja, sőt követeli, hogy az 
anyagit a szellemitől elválaszszuk ! Baffay Sándor. 

A pozsonymegyei ev. esperesség közgyűlése. Fenti espe-
resség ez évi rendes közgyűlését augusztus 7-dikén Bazin 
városában tartotta. Egészséget lehelő erdő koszorúzta 
hegyek tövében terül el e kies, ősi város, melynek lelkes 
német- és tótajkú egyházközsége a legmagyarabb vendég-
szeretettel fogadta az egyházak küldötteit. A komoly 
munka már augusztus 6 dikán délután kezdődött, elintéz-
tetvén a gyámintézeti gyűlés, a papi értekezlet, az iskolai 
bizottsági ülés és a közgyűlést előkészítő értekezlet körébe 
tartozó ügyek. A papi értekezleten nagyérdekű felolva-
sást tartott Schleiffer Károly, egy missiói egyesület esz-
méjét vetvén fel, mire élénk és tanulságos eszmecsere kö-
vetkezett. Hollerung fejtegette, hogy a gyülekezetek leg-
nagyobb része, anélkül, hogy valamely missiói egyesületre 
kellene támaszkodniok és tőkéjéhez rendszeresen hozzá-
járulniok, szegényeikről, betegeikről és árváikról igen egy-
szerűen gondoskodhatnak oly módon, ha első sorban hozzá-
tartozóik, rokonaik, — h a ilyenek nem volnának, más nemes-
szivű pártfogók, — vagy pedig e czélra különösen megbízott 
egyháztagok által gondoztatják vagy ápoltatják őket. Más-
részről felhozták, hogy vannak esetek, a mikor a fenti 
módon segíteni éppen nem lehet és a közerőből merítendő 
segedelemre volna szűkség, a minthogy ez a szükség hozta 
létre és építi a szeretet-árva-menházakat stb.( 

A gyűlés napján reggel 7 órakor az Úrnak szolgái 
az Úr szent vacsorájával éltek, azután következett a gyám-
intézeti istenitisztelet, melyen Schönvíszner Kálmán beszélt 
tartalmasan, nagy hatással. „Hogyan munkálódjunk közre 
egyházunk falainak építésén?" — kérdezte. Felelet : 1. Föl-
fegyverkezve a védelemre. 2. Egyetértőleg együtt mun-
kálva. 3. Isten segedelmében bízva. A protestáns egy-
ház — úgymond — nem támad senkit, de ha mások által 
támadtatik, védekezik. Bocskay, Bethlen, Rákóczi csak 
védekeztek. A mi művünk nagy és messzeterjedő, a hol 
megszólal a harsona, oda gyülekezünk tűz-, víz-, jég-, éh-
ínség által sújtott egyházak köré. Ne féljünk! A mi iste-
nünk hadakozik érettünk. Fenyegessen bár Bábel, köve-
teljen bár Róma, Istenben bízva csak előre! 

A gyűlés a templomban volt. A főesperesi jelentés 
legszebb pontja a jókedvű adakozókról szólt. Hát még sem 
oly vigasztalan a jelen ! A jelentés évről évre rátér a jó-
tékonyság mezejére s talál ott mindig nem egy virágszálat, 
de egész nagy gyönyörködtető bokrétának valót, mely csak 
a vallás- és egyházszeretet talajából nőhetett ki. Néhai 
nagyszombati lakos, özvegy Szulovínyi Móriczné, szül. 
Dörfler Teréz nagyszerű hagyományáról már volt szó e 
lapokban. „De csodálatos", — í g y szól egy másik jóltevő-
ről a jelentés, — „egy házaspár, kit tán semmi földi köte-
lék nem kapcsolt a dunaszerdahelyi egyházhoz, pozsonyi 
néhai lakos, Heinkmann Henrik és neje három ezer forintot 
hagyományoztak a dunaszerdahelyi egyháznak." Aztán 
következik a jóltevők hosszú sora. A jelentésből kitűnt, 
hogy a nagylevárdi lelkésztanítónak a minister megadta a 
tanítási engedélyt és így ezen engedély már csak Puszta-
födémesnek hiányzik. 

Nagy gonddal készített jelentést olvasott fel a szám-
vevőszék elnöke; Schleiffer Károly, az egyházak vagyoni 
viszonyairól. E szerint némely leányegyháznak és diasporá-
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nak nincs külön háztartása. Múlt évben az egyházak be-
vételeztek 46,847 frtot, kiadtak 36,314 frtot. A politikai 
községek közül legtöbb segélyt nyújtott az egykáznak 
Modor városa, összesen 3890 frt értékű fát. Másod sorban 
áll a Bazin városa 16S2 frttal. Azután Somorja, Szent-
györgy stb. Kivetést az egyháztagokra az egyház fen-
tartására nem ismer Modor-Királyfa, a hol házról házra 
gyűjtenek. Továbbá Modor német, Bazin, Nagyszombat és 
Schweinsbacb, hol az egyházhívek szabadon adakoznak. 
Az állami adó után kivetett Misérd 20°/0-ot, és 1—10 frtig 
terjedő személyi adót, Dunaszerdahely 20°/0-ot, Somorja 15°/0, 
Taksony 14°/ 0 és párbért. 

A számvizsgáló bizottság jelentéséből kitűnt, hogy az 
esperességi közpénztár bevétele volt 2026 frt 28 krt, ki-
adása 2030 frt 51 krt, hiány 4 frt 23 krt. Segélyző intézet 
vagyoni állása 32,265 frt, gyarapodás 1172 frt 70 kr. 

Az esperesség a minden lélekre eso 1V2 krnyi kerü-
leti illetéket megszavazta. 

A pozsonyban tartandó kerületi gyűlésre kiküldettek 
megbízó levéllel : Rásó Mihály, Zsarnovicky Gyula; világi 
részről Benyicky Kálmán és Szandtner Ágoston. Jegyző-
könyvi kivonattal : Schönvíszner, Endreffy, Farkas, Kercser, 
Seharbert; világi részről Lenhardt, Neubauer, Jamnicky, 
Vrchovszky, Rébling. 

A Zsedényiánumra ajánltatnak : Keller Ferencz, Réh-
ling Mátyás és Cettl János. 

A Baldácsiánutnból jutott Dunaszerdahely, Taksony, 
Kajal és Pusztafödémesnek egyenkint 26 frt 50 kr. 

A gyámintézet bevétele 441 frt 89 kr. L°gtöbbet gyűj-
töttek Nagyszombat. Bazin német, Modor, Szentgyörgy, Mi-
sérd, Somorja. Szabad rendelkezésre jut: 307 frt 8 kr. 
A gyámintézeti istenitiszteleti offertorium : 35 frt. Gyám-
intézeti segélyben részesültek : Dunaszerdahely, Grinád, 
M. Királyfa, Pusztalödémes. 

Jelentetett, hogy a B e t b á n i a - a l a p 1228frtra sza-
porodott. Ez a Bethánia üdülő hely lesz beteg lelkészek 
számára. Az alap nő, de legalább négy ezer forintra volna 
szükség. Az egyetemes gyámintézet is adott 100 frtot. Más 
esperességi és helyi gyám intézetek és a nemesen érező 
egyesek szintén küldik adományaikat. Ez év elején egy 
felhivás ment szerteszét ezzel a bekezdéssel: „Krisztus 
országának fáradhatatlan bajnokai, hogy vagytok egészség 
dolgában ? Testi erőtök nem fogyatkozott-e meg soha ?" 
Es a püspök e záró szavaival : „A mikor elfáradunk a hiva-
talos úton való járásban, a m o d o r i h e g y e n jó lesz 
nekünk laknunk, azért csináljunk ott hajlékot!" 

Végül a páratlan szives vendéglátásért e helyen is 
üdv és köszönet a bazini egyháznak, a bazini hölgyeknek 
és Szandtner Ágost egyházfelügyelőnek és kedves család-
jának ! Endreffy János. 

A VI. szab kir. városi ev. egyházmegye ez évi rendes 
közgyűlését augusztus hó 8-án tartotta meg Kassa szab. 
kir. városban, méltóságos Bánó József felügyelő és főtiszte-
lendő Sztehlo János főesperes urak ikerelnöklete alatt. — 
Augusztus hó 7-én d. u. 5 órakor az egyház iskolai szép 
nagy termében közös értekezlet tartatott, melyen a köz-
gyűlés fontosabb tárgyai előre megbeszéltettek és előkészí-
tettek ; de a viszontlátás kellemes öröm érzetével megkez-
dett és folytatott népes értekezlet csakhamar borússá és 
aggodalmassá változott, midőn az egyházmegye szeretve 

tisztelt elnöksége, előbb a felügyelő, aztán a főesperes úr 
közlik az értekezlettel, hogy a holnapi közgyűlésen vissza-
vonbatlanul beadják lemondásukat. — Az elnökségnek e 
nem várt és nem remélt kijelentése leverőleg hatott ez 
értekezletre, mely a tiszteletnek és ragaszkodásnak leg-
bensőbb hangján kérte az elnökséget, ne hagyja el e vál-
ságos időben az esperességet, midőn sorsa, jövője dűlő pon-
ton áll, s c=ak sok kérés és hosszas kapáczitás után végre 
kijelenté az esperességi felügyelő úr Bánó József ő méltó-
sága, hogy tekintettel az esperesség parancsoló körülmé-
nyeire egy évig még marad, de aztán tisztelettel kéri el-
bocsáttatását ; miben kénytelen megnyugodva, azon remény-
ben, hogy főtisztelendő főesperes úr is elnöktársával marad 
— oszoltunk szives vendéglátó szállásainkra. 

A gyűlés napján — csötörtökön — mindenekelőtt a 
templomba gyámintézeti istentiszteletre gyü'ekeztünk össze, 
mely a következő módon folyt le : „Maradj meg kegyel-
meddel" és „Ha Krisztus maga oltalma" kezdetű két ének 
eléneklése után, Justh Alfréd bártfai lelkész lépett a szó-
székre s Márk. ev. 12. r. 41—44. versei alapján magyar 
nyelven a gyámintézet áldásos működését sikeresen fejte-
gető és gyámintézeti eszmékkel gazdag szép beszédet tar-
tott. — Prédikáczió közben Demeter Adél bájos és szép-
hangú úrhölgy szivet megragadó, igazi művészettel, az 
ünnepélyt magasztólag emelő hatással adta elő : rMi Atyánk" 
női sólót, módosított szöveggel Cherubini Ave Máriája. — 
OfFertoriumként 30 frt 44 kr. gyűlt össze. 

Ezután kezdetét vette a közgyűlés, melyen Bánó 
József felügyelő úr a szívélyes üdvözlés után, melylyel a 
közgyűlést megnyitotta, a közgyűlést fajdalmasan érintő 
azon kijelentését nyilvánította, hogy az esperesség fel-
ügyelői állásáról lemond. Megnyitóbeszédében fejtegette 
azon indokokat, melyek őt e szeretettel és örömmel viselt 
állásról való lemondásra késztetik. — Ötven év óta szol-
gálja — úgymond — szakadatlanul az egyházat, miért is 
e téren már nyugalmat kér és remél. — A másik ok, 
melyet mult évi esperességi közgyűlés alkalmával részle-
tesen fejtett ki, az, hogy ő a mai viszonyok között egy-
házpolitikai véleményével izolálva áll az esperességben, 
mit incompatibilisnek tart a felügyelői állással. — S bál-
áz esperesség másként vélekedik, nyíltan állítja, hogy 
veszélyt lát egyházára nézve az egyházpolitikai törvények 
életbeléptetésében, mire egyházát figyelmeztetni kötelessége, 
de ahhoz hozzájárulni s azért felelőséget elvállalni nem 
akar. — A tegnapi értekezleten tett kijelentéséhez képest 
azonban, miután elnöktársa, a főesperes úr is lemondani 
akar, nem lehet oly hálátlan, hogy a bizalomnak oly őszinte 
nyilvánítása mellett elhagyja most e válságos helyzetben 
az esperességet, azért megmarad még egy ideig, de tiszte-
lettel kéri a közgyűlést, hogv egy év múlva, hivataláról 
való lemondását minden bejelentés nélkül tudomásúl vegye. 
A közgyűlés hálás köszönetet és elismerését fejezte ki, a 
maga megérdemelt nyugalmát és erős meggyőződését is az 
esperesség nagy érdekei előtt készséggel háttérbe tevő 
buzgó esperességi felügyelő úr, Bánó József ő méltósága 
iránt, hogy lemondását visszavonja és .az esperességet jelen 
körülményei között el nem hagyja s bár határozott ki-
jelentésében megnyugodni kénytelen, mégis tisztelettel kéri, 
hogy az egyházmegyét továbbra is kipróbált tapasztala-
taival vezesse és kormányozza, annál inkább, hogy az espe-
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resség minden tagja bizalommal viseltetik érdemdús fel-
ügyelője iránt s abban csak a valódi protestáns igaz szabad-
elvüségnek kifejezését látja, ba kiki igaz, tiszta meggyő-
ződését szabadon nyilvánítja 

Ezután főt. Sztehlo János főesperes úr adta elő tar-
talomban gazdag és a lefolyt közigazgatási év mozzana-
tait rendszeresen és tanulságosan feltüntető főesperesi évi 
jelentését, majd végül kijelenti, hogy tekintettel agg korára, 
megrendült egészségére főesperesi állásáról kénytelen le-
mondani és nyugalomba vonulni. A közgyűlés a főesperes 
úrnak évi jelentését egész terjedelemben jegyzőkönyvbe 
iktatni határozta, de a lemondást semmi szín alatt el-
fogadni n m akarta ; miért is, hogy főesperes úr lemon-
dását visszavonja és követve a felügyelő úr példáját, díszes 
állását, melyben bizalom környezi legalább még egy évig 
tartsa meg — többek által a közgyűlés általános óhaja és 
helyeslése mellett felkéretett. Minthogy azonban a le 
mondó ezen szándékánál állhatatosan megmaradt és hivat-
kozva testi gyengeségére, betegségére és arra, hogy lel-
készi állásáról is immár leköszönt, ezen tisztséget semmi-
képen tovább viselni nem akarja; a közgyűlés elnöklő fel-
ügyelő indítványára végre meghajolva a kényszerítő okok 
előtt, a lemondást elfogadta és a visszalépő Sztehlo János 
főesperes urat ezen hivatalától felmentette, egyúttal pedig 
méltányolva 31 évi buzgó és áldásos működését, melylyel 
mint valódi mintaképe az espereseknek halhatatlan érde-
meket szerzett magának, neki ezen fáradhatatlan és sike-
res munkálkodásért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott és 
kiváló érdemeit ez úton kivánta megörökíteni, azon hő 
tohászszal a Mindenhatóhoz, hogyha nyugalomba vonúl 
is — a szeretett főesperes, ereje visszakerüljön, Isten sokáig 
éltesse s kedves családja körében sok örömben és boldog-
ságban részesítse. 

Miután így fájdalommal megkelletett válni azon fő-
esperestől, ki 31 évi hivataloskodása alatt, úgy hivatali 
mint privát érintkezéseiben oly nemes jóindulattal és atyai 
szeretettel viseltetett mindenki iránt, kinek ellensége nem, 
csak igaz tisztelője volt mindenki, úgy az esperességben, 
mint annak körén kivül is, a közgyűlés, miután az egy-
házmegye felosztása függőben van, az esperesi hivatal ideig-
lenes vezetésével nagyt. Linberger István, késmárki lel-
kész urat bízta meg. 

Tárgyaltuk ezután a gyámintézeti ügyeket s itt ismét 
örömmel értesült a közgyűlés arról, hogy az egyházmegyei 
helyi gyámintézetek ez évben is egymással vetekedve buz-
gólkodtak a gyámintézeti gyűjtés, — adakozás körül s 
fényes eredményeket mutattak fel, 547 frt 10 krt, mely 
összeg a kerületi gyűjtések között ez évben is, mint min 
dig valószínűleg az első helyen lesz s ha az esperesség 
kebelében lévő eperjesi collegium, késmárki lyceum, lőcsei 
ifjúság és a lőcsei nőegylet ez évi összes gyűjtése is 
(448 frt 7 kr.) ideszámítatnék, mely szabályszerűleg egész-
ben közvetlenül az egyetemes gyámintézeti pénztárba szol-
gáltatott be, úgy az egyházmegye összes gyűjtése 995 frt 
17 krt tenne ki. 

A f. hó 20—22. napjain Debreczenben tartandó egy-
házkerületi közgyűlésre az egyházmegye képviseletében 
kiküldettek: Hammersberg László Abaúj-torna vármegye 
főjegyzője, Ormóssy Károly lőcsei isk. igazgató, Homola 

István kassai lelkész, esp. főjegyző és Altmann Gusztáv 
kis-sz'beni lelkész. 

A Z edényiánumra az egyházmegye részéről ajánl-
tattak első helyen Ormóssy János lőcsei tanitó; második 
helyen Cserneczky Béla rás-benyéki tanitó ; harmadik 
helyen Koncsek János richvaldi tanitó. Hogy a vallás-
tanitás a lelkészek által vezettessék (gömöri indítvány), 
ez ügyben az egyházmegyei közgyűlés oda nyilatkozott, 
hogy a vallásoktatást a saját felekezetű elemi iskolákban, 
hol az a tanitók jó kezében van letéve, nem kivánja onnét 
kivét-tni ; azonban ott, hol a tanitó ezen fontos feladatá-
nak kellőleg meg nem felelhetne, vagy a hol a szétszórt 
hívek más felekezetű vagy községi elemi iskolába járnak 
föltétlenül szükségesnek tartja, hogy a vallástanitás a lel-
készek által vezettessék. Dr. Mosánszky Győző azon alka-
lomból, hogy egyházmegyénkben az egyes egyházak még 
mindig a nyelv szerinti megkülönböztetéssel neveztetnek, 
mely elnevezés a zsinati törvények 3l-ik §-sa szerint ki-
van zárva, indítványozta, hogy az egyházak a mai köz-
gyűlésből újból felszólíttassanak, hogy magoknak más neve-
ket válaszszanak s miután véleménye szerint ezen kérdés 
iegczélszerűbben az egy politikai községben lévő kettős 
egyházak egyesítése által oldható meg, határozatilag uta-
sítani kivánja ezen egyházakat, hogy a milleniumra egye-
süljenek. 

Ezea kérdéshez többen hozzá szólottak, s miután mult 
évben az egyházmegye részéről a kerülethez felterjesztett 
hasonló indítvány alapján, az, a mult évi egyházkerületi 
közgyűlés XLVI. jegyzőkönyvi pontja szerint oly felhívás-
sal küldetett le az egyházmegyéhez, hogy ezen ügyben 
első eorban az érdekelt kassai, eperjesi, bártfai és kis-
szebeni egyházközségeket, mint autonom testületeket ki-
hallgassa s ehhez képest tegyen az ez évi egyházkerületi 
közgyűléshez jelentést, illetőleg javaslatot. 

A közgyűlés, miután a nevezett egyházaknak ez ügy-
ben tett hivatalos nyilatkozataik az egyházkerületi elnök-
séghez terjesztettek fel, — elhatározta, — hogy ez ügy-
ben érdemleges határozatot a kerületi közgyűléstől vár, s 
az egyházmegye kebeléb n levő kettős egyházakat pedig 
felhívja, hogy tekintet nélkül az egyesülés iránt folyamat-
ban levő törekvésekre, mielőbb nyilatkozzanak, miképen 
kívánnak elneveztetni és hogy ebbeli nyilatkozataikat a 
jövő évi egyházmegyei közgyűlésig bejelentsék. 

Több folyó ügynek elintézése után az ez évi köz-
gyűlést ily módon befejeztük, mely után a Schalkház szálló 
nagy termében kedélyes közebéd volt. 

A XIII. városi esperességi közgyűlés. Szepes Olasziban 
aug. 7-én B r e u e r S á n d o r fölügyelő és F a b r y J ános 
főesperes társelnöksége alatt tartatott meg. 

A tanácskozás előtt gyámíntézetí istentisztelet tarta-
tott, melynek alkalmából S c h u l c z e Otto ruszkini lelkész 
szép b szédet mondott Jakab lev. II. 8. felett: hogyha a 
királyi törvényt cselekeztek az irás szerint: szeressed a te 
felebarátodat mint ten magadat, — jól mivelitík. 

A felügyelő üdvözlő szavakkal megnyitván a gyűlést 
fájdalmas érzelmének adott kifejezést T o p p e r c z e r Ödön 
korán bekövetkezett halála alkalmából, ki az esperesség 
buzgó tiszti ügyésze és a szepes-váraljai egyház fáradhat-
lan felügyelője volt. Áldott emléke a jegyzőkönyvben fog 
megörökíttetni. 



A főesperes kimerítő évi jelentéséből következőket 
emelünk ki: Nem lehet tagadni, hogy egyházunk az egy-
házpolitikai törvények keresztülvitelével nagy megrászkod 
tatásoknak néz elébe, de alapja nem fog meginogni, ha 
Krisztusba vetett hithorgonyunk nem rozsdás, hanem ép, 
mint az apostolok és reformátorok idejében. Esperességünk 
tagjai 140,000 írtnyi adót fizetvén, 700 frttal fognak hoz-
zájárulni a domestica pénztárához. A lélekemelő G u s z t á v 
A d o l f ünnepély alkalmával rendezett offertorium 91 frt 
hozott. Az iglói gymnásium évenként 17,000, egyszer s 
mindenkorra építési czélokra 48,000 frttal fog az államtól 
segélyeztetni. Sc h er j e l Aurél Fel kán végrendeletileg 
80,000 frtot hitfelekezetkőzi gyermekkertnek és azonkívül 
2000 frtot az ev. egyháznak hagyott. Az ismert jóltevő 
özvegyasszony Husz, Poprádon, az egyesült XIII. városi 
és tátraaljai özvegy-árva gyámintézeti alapnak megint 100 
frtot adományozott. I g l ó örömünnepi alapjára 2000 frtot 
gyűjtött. Az egyházak javára összesen 4333 frt gyűlt be, 
mig az egyházak magok 1120 frttal járultak hozzá jóté-
konysági czélokra. Fizetés emelés csak I z s á k falvárói 
jelentetett be, hol az új tanító fizetése 112 frttal lett sza-
porítva. A lélekszám 259 taggal, az esketések száma 13 
parral megfogyott. Az esperességi 20 iskolában 1448 nö-
vendék tanult. Irodalmi tevékenységet fejtettek ki, Weber 
S a m u , P h i l i p és Kűbecher. A Z s e d é n y i stipendiumot 
kapta T u h r m a n n János menhárdi tanitó. A lelkiismere-
tesen összeállított jelentés hálás köszönet kifejezésével 
tudomásul vétetett. 

Esperességi ügyésznek dr. Zersch Kornél lett 
megválasztva, 

Számvizsgáló bízottságba Münnich Kálmán elnöklete 
alatt még megválasztattak : G o t h a r d , M e l c zer, 
G a r t n e r és S z é l Hugó. 

A kerületi nagybizottságba G r e s c h Ágoston ügyvéd 
és szepesbélai egyházfelügyelő választatottt meg. 

A kerületi segélypénz megint 408 frt 56 krban álla-
píttatott meg oly határozattal, hogy jövöre sz az összeg 
ki is maradhatna, miután azok az intézetek, melyekre 
adatott, már e tekintetben biztosítva vannak. Az arány 
sincsen meg ezen összegben, miután p. o. S z e p e s - B é l a 
község maga abba 66 frtot fizet, holott az egész Á r v a , a 
szepességhez csatolandó esperesség csak 61 frtot fog 
fizetni. 

Az esperességi gyámintézet gyűjtött 411 frtot 55 krt. 
a tartalékalap azonkívül áll 683 frtból és 90 krból. 
Keresztfalva, Holló-Patak és Ruszkin szűkölködő egyházak 
a 25 frt 91 krral fognak segélyeztetni. A gyámintézeti 
istentisztelet ofíertoriuma tett 26 frtot és 36 krt, mely a 
nagy szeretetadományhoz fog csatoltatni. 

A Baldácsyánum pártfogásába fognak ajánltatni az 
építkező egyházak B a r l a n g l i g e t , R u s z k i n és Holló-
P a t ak. 

Az egyesült tátraaljai és XIII. városi esperességek 
özvegy-árva nyugdíjintézete 16156 írtnyi es 62 krnyi tőkét 
230 frtnyi és 8 krnyi szaporodással mutat ki, 7 özvegy á 
100 írttal ez évben is lett segélyezve. 

Az egyházközségi számadósok felülvizsgáltattak és 
helyeseknek találtattak. 

A Haendl Klára alapítvány a tanítóözvegyek javára 
ír.intén rendben találtatott. 
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Az iskolai bizottság jelentése tudomásul vétetett és 
indítványai elfogadtattak. A vallástanitást illetőleg mérv-
adó jövöre a zsinati határozat, mely a 3-ik osztálytól 
kezdve a lelkészt bizza meg a vallástanitással a felekezeti 
népiskolában. A községi tanintézetekben azonban minden 
osztályban és a felekezeti osztatlan népiskolában a 4-ik 
osztálytól kezdve már jelenleg is a lelkész tanítsa a val-
lást. A zsedényiánum féle ösztöndíjra javaslatba hozatnak 
D a n h a u z e r Rezső, A c h a t z János és S e l t e n r e i c h 
Hugó tanitók. 

A D e b r e c z e n b e n augusztus hó 20—23-én meg-
tartandó egyházkerületi gyűlésre a hivatalból való képvi-
selőkön kivül kiküldettek, a világiak részéről : T o p s c h e r 
György és F ö r s t e r Ede és a lelkészek sorából: W e b e r 
Samu és W i t c h e n Ede. 

Miután a középiskolák rendszerint már nagy állami 
segélyezésekben részesültek, elfogadtatott az indítvány, az 
eddigelé szokásos suplicátiók eltörlésére, annál inkább, 
mert az alumneumok és convictusok jótéteményeiben más 
felekezetű növendékek ís részesülnek. 

Most megható jelenetnél voltunk tanúi. F á b r y János 
főesperes, ki 14-éven át az esperesség ügyeit annyi lelki-
ismeretességgel és odaadással elintézte, gyengélkedése foly-
tán kénytelen volt disze3 állomásáról viszalépni és meg-
köszönni a bizodalmat, melynek oly nagy mértékben örül-
hetett. A gyűlés bár fájó szívvel is kénytelen volt bele-
nyugodni a lemondásba, őszinte köszönetét fejezvén ki, az 
ősz és tapasztalt vezérnek, ki jó és rosz napokban bevált 
és S o l t é s z , K a l k b r e n n e r espereselődjeinek méltó 
utódja volt. A hálás és kegyeletteljes köszönet a jegyző-
könyvben is fog megörökíttetni. 

T o p s c h e r György iglói egyházközségi felügyelő 
elnöklete alatt választási bizottság küldetett ki, melyhez 
a szavazatok a főesperesi hivatal betöltésére szept. hó 15-ig 
beküldendők. 

A következő esperességi gyűlés F e 1 k a városában 
fog megtartatni, A Sz e pe s - 0 1 a s z i t ó 1 búcsúzó esperes-
ségi képviselők csak háiás érzelmekkel távoztak gyülésök 
helyéről, hol annyi sok szívességgel és vendégszeretettel 
fogadtattak. Weber Samu.. 

A brassói ág. h. ev. magyar egyházmegye julius 29-én 
hétfőn B r a s s ó b a n tartotta meg az évi közgyűlését. 
Fabinyi Ferencz esperességi felügyelőnk a gyűlésen meg 
nem jelenhetvén, a világi elnöki tisztet R o m b a u e r 
E m i l esp. másod felügyelő töltötte be. A gyűlés gyám-
intézeti istentisztelettel kezdődött, melyen a szt. beszédet 
B o ó r J e n ő fürészmezei lelkész II. Tim. 2. 3. alapján 
tartotta. Isten, ember s haza iránti kötelességre buzdítván 
a hallgatóságot ; kárhoztatva a tétlenséget, dicsőítve a 
szeretet munkáját, lelkesedést hirdetett lelkesedéssel el-
mondott szónoklatával. Az isteni tisztelet után a gyám-
iutézeti ügyeknek letárgyalása vette kezdetét. A 
világi elnök rövid bevezető szavai, az előző gyűlésnek 
jegyzőkönyve és az elnöki jelentés után a gyámintézeti 
pénztárnok számadása olvastatott fel, melyből kitűnt, hogy 
az évi gyűjtés eredménye 57 frt, tehát évről évre kevesebb, 
sőt az 1894. évihez viszonyítva, 20 frttal, — rohamosan alá-
szálló, s a gyámintézet magasztos czéljait kevés érdeklő-
déssel szolgáló eredmény. Ez is az anyagiasság terjedésének 
s az egyházi épitő munkásságtól való visszavonulásnak 
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egyik intő és ismertető jele evangelikus népünknél az új 
idők küszöbén. Segélyért folyamodnak Brassó mint Ínséges, 
Fürészmező és Türkös pedig mint épitkező egyházak. 
Fürészmező u. i. most építi 14.000 forinttal templomát, 
Türkös most fejezte be 5000 frttal papi lakjának építését, 
Brassó pedig a hatalmas és gazdag szász egyház gyám-
sága alatt mostoha gyermekként nőtt fel, s nehéz küzde-
lemmel végzi a jelenben missiói hivatását. Mind három 
egyház kérelme pártóiólag lett a kerülethez felterjesztve. 
Egyházi elnöknek újból M o ó r G y u l a főesperes válasz-
tatott meg. A kerületi gyámintézeti közgyűlésre képviselők 
s a jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság kiküldése után a 
gyámintézeti ügyek tetárgyalása véget ért. 

Következett az esperességi gyűlés megnyitás R o m -
b a u e r világi elnök beszédével; különösen az egyház-
politikai törvények kü-zőbön lévő életbe léptetésére 
irányítván a figyelmet, jelezte azon körülményt, hogy 
egyházmegyénk a házassági ügyekből eddig befolyt jelen-
tékeny jövedelmét veszíti el, melyet pótolni az egyház-
megye administrátiójának gondos ellátása érdekében el-
kerülhetetlenül szükséges, az egyházmegyei illetékeket 
felemelni az egyházaknak nélkülözhetetlen feladatuk s 
ilyen irányú indítványnak beterjesztésére és megfontolására 
előre is felhívta a közgyűlés figyelmét. A közhelyesléssel 
fogadott beszéd után a gyűlés tagjai igazoltattak, azonban 
sajnosan lett konstatálva, hogy különösen a gyűlésnek 
hivatalból tagjai — a felügyelők — egyáltalán nem voltak 
képviselve. Ennek oka részben abban található, hogy 
gyülekezeteink egy részének felügyelője nincsen, ahol pedig 
a felügyelői állás be van töltve, egyházunknak — elis-
merem — oly kitűnő s társadalmilag is előkelő szerepet 
vivő tagjaival van betöltve, kiket hivatalos állásuk távol 
nagyon is elszakít esperességünktől s így minden jó akarat 
mellett is vajmi nehezen felelhetnek meg egyházuk iránti 
kötelmeiknek. A vallásos szellem mindenütt sürgetett fel-
pezsdülésének, a világi elem fokozattabb mérvű munkába 
levonásának oly speciális akadálya ez a mi esperességünk-
nél, a mely hiányon immár nemcsak gondolkodni, hanem 
segíteni is kell. Az előző közgyűlés jegyzőkönyve és a z 
e s p e r e s i j e l e n t é s felolvasottnak vétetvén tudo-
másul szolgáltak s a kiváló figyelemmel és nagy gonddal 
egybeállított jelentésből — melyért a főesperesnek el-
ismerő köszönetet szavazott a gyűlés — közlöm a követ-
kező közérdekű és figyelemre méltó adatokat: 

Az egyházmegye lélekszáma 1894-ben 60 lélekkel 
szaporodott, létszám 18,514. A törvényes szülöttek száma: 
592, a törvényteleneké: 68; a halva születteké: 33. Kon-
firmálva lett 322 gyermek, úrvacsorával élt 4708 lélek, 
eskettetett: 154 pár. Az elhalálozás száma volt az egyház-
megyében: 526; betértek 8-an, kitértek —. A hivatalbeli 
változások között felemlítendő, hogy Hosszúfalu-Alszegen 
Ortel János hitoktató állásáról lemondott. Kívülről jövő 
legnagyobb anyagi segélyben részesült Brassó összesen 
775 frtban. Az esperességnek F a b i n y F e r e n c z 
érdemes esperességi felügyelőnk, a mult évben is 30 frtot 
— ezen kivül minden évben a 20 irtot a kerületi gyűlésre 
kiküldendő egyik lelkész-képviselő úti költségéül, — 
R o m b a u e r E m i l átdozatra kész másod felügyelőnk 
pedig ez évben is 10 frtot — adományoztak. A munkaképtelen 
lelkészek, lelkészi özvegyek és árvák gyámolítására léte-

sített: „Borcsa Baczoni Borbála emléke" cz. alapítványra 
az öreg B o r c s a M i h á l y veterán lelkész társunk — 
kinek az alapítvány létrejötte is köszönhető — újból 
20 frtot áthozott. Az említésre méltó mozzanatok közül 
kiemelendő, hogy Apácza a jövő évben orgonát szerez, 
Csernátfalú új tornyot épít, Pürkerecznek papi laka a be-
fejezéshez közel áll, Fürészmező díszes új temploma fedél 
alá került. Ezen munkálatok, különösen a költség és épület' 
tervek elkészítésénél szolgálatkészségük s kiváló szak-
értelmük által az egyházmegyei elnökségnek s az épitkező 
egyházaknak nagy segítségére voltak B á n h e g y i A l a -
d á r és G a á l J ó z s e f hitsorsosaink kir. mérnökök, 
kik is ezen nemes lelkű fáradozásaikért a közgyűlés 
hálájára és köszönetére méltán tették magukat érdemesekké. 
Zajzon a papi fizetést 1894-ben 700 frtra emelte fel. Ezen, 
örömmel említésre méltó események mellett, azonban Tür-
kös is sorakozik az „említésre méltó mozzanatok" czíme 
alá a maga fájdalmával, a menynyiben e virágzó község 
épen ó év estején a nagy vihar között dühöngött rettenetes 
tűzvésznek majdnem áldozata lett. 41 egyháztagot sújtott 
a romboló elem anyagilag károsan. Azóta azonban a könyö-
rülő emberberáti szeretet itt Í3 segített a csapások hordo-
zásán némileg. Az esperességnek tanügyi kormányzata — 
a menynyiben az iskolák részint állami, részint községi 
jellegűek — a lefolyt közigazgatási évben is üdvös teve-
kénységét a vallásos oktatásra terjesztette ki, melyről 
kedvező képet nyújtott Dr. H o f f m a n n F r i g y e s 
főreáliskolai tanár, mint az esperességi vallástanitási bizott-
ság elnökének a körlelkészek évi jelentéseiből s ezen 
bízottság megállapodásaiból merített tartalmas évi jelentése. 
Említésre érdemes mozzanat az is, hogy a hős Gusztáv-
Adolf svéd király születésének 300-dik évfordulója 1894 
decz. 9-én valamennyi gyülekezet által kegyeletes meg-
emlékezéssel ünnepeltetett meg. 

Az esperesség központi pénztárának ellenőri tisztét, 
melyet eddig a főesperes viselt és ideiglenesen — a köz-
gyűlés most véglegesen betöltötte, megválasztván ezen 
állásra T r a t t n e r H e n r i k e t s kimondotta egyszers-
mind, hogy ezen állás tiszteletbeli s az újonnan választott 
ellenőr által 1896 janúár 1-én lesz elfoglalandó. Kiss Árpád 
pénztárnok a jövő év kezdetével szintén megválik állásá-
tól ; ez állás is — mivel a pénztár Brassóban van el-
helyezve, költség kímélés szempontjából, a kilátásba helye-
zett őszi rendkívüli gyűlésen lehetőleg Brassóban lakó és 
erre alkalmas egyénnel fog betöltetni. 

Beterjesztette Dr. V a j na G á b o r egyházmegyei 
ügyész jelentését az általa elintézett pares ügyekről. A 
tartalmas évi jelentés kozhelyesléssel fogadott tudomásúl 
vétele után, az ügyészszel kötött szerződés egy évre újra 
meghosszabbíttatott. Az esperességet illető 688 frt 88 kr. 
államsegély hováforditásáról egybeállított számadás tudo-
másúl szolgálván, a nm. vallás és közokt. minísteriumhoz 
leendő felterjesztése határozatba ment. A Baldácsy alap-
ból Brassó ínséges Fürészmező és Türkös építkező egyházak 
czimén segélyt kérnek. Pártolólag lettek felterjesztve. 

(Folyt köv.) 

K a b o l d i s felsőpéterfalvi árvíz károsultjaink nyo-
morán, — mely a vajmi gyászos aratás folytán elkesere-
dést szült, mivel a bedőlt s düledező vagy lakhatlan háza-
kat még nem épithetík fel, lakást nem ig*n kaptak, s nem 
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is kaphattak, mert lakbért sem fizethettek volna, — utól-
jára a sok türelmetlen, unszoló s csüggedő' kéregetés után, 
alispán urunk enyhitett, ki csapásunkat országosnak tart-
ván, az ország egyéb megyéitó'l is kért s még most is 
gyűjt könyöradományt ! 0 augusztus 11-én a kaboldi és 
felső-péterfal vi szerencsétleneknek végtére 18°/0 kártérítést 
hozott, s a kaboldiaknak, kiknek helységbeli vagy házi 
kára 78,668 frt 40 krajczárra van hatóságilag becsülve, 
15,349 forintot, — a felső-péterfalviaknak 21,033 frt 10 kr.-
nyi káruk helyrepótlására pedig 4072 frtot, — azaz összesen 
19,421 frtot, mint eddig gyűjtött országos segélyt, adott! 

Az egyik tehát bérelhet lakást, vagy javíthatja azt 
kertjével együtt, a másik vehet már marhát is sat. Ha 
nem is pótolja helyre, mégis jelentékenyen enyhíti a kárt 
e 180/0, és mégis csak balzsam a nagy sebre, mely még 
sokkal nagyobb országos segély nélkül nem gyógyulhat 
meg soha ! Mert még csak most látjuk jól, hogy nemcsak 
malmaink, azok gátjai és zsilipjei vannak tönkre téve, 
hanem maguk a patakok rohanó árvíz folytán túlszéle-
sedtek, s hogy partjaik sok helyen több öllel kítolvák, 
medrük pedig 1—2 öllel mélyebb lett, úgy hogy mérnö-
keink az anyagiak hiánya miatt nem is gondolhatnak arra, 
hogy e borzasztó nagy bajt orvosolják ! 

A sertésvész Felső-Péterfalu közel minden sertését 
most pusztította ki! Utóbbi vész különben számos más 
helységben és megyében is dühöng! 

De épen, mivel máshol ís szük aratás, lépfene s egyéb 
baj is van, még több megyétől nem jött könyöradomány ; 
s mivel alispán urunk úgyis rendezett országos gyűjtést, 
nem nyomattunk s nem küldtünk mi szét hittestvéreink 
közt külön kérő szózatot ! Annak daczára is, hogy nincse-
nek dúsgazdag evang. püspökeink, zárdáink s nagy fő-
uraink, mint kath. testvéreinknek, s nincsenek oly nábob-
jaink, mint az izraelita nagy bankárok : mégis csak csepe-
gett, sőt néha folyt nagyobb számban a felekezeti segély 
is, kisebb mértékben ugyan, de annál többre becsültük az 
azokban nyilatkozó részvétet, mely több helj en az orszá-
gos gyűjtésbe, s külön is adott. Jelesül : Boszniából, nt. 
Schäfer Lajos, lelkész úr, a franzjosefsfeldi ev. gyarmato-
sok részéről: 15 frtot; nt. Schmidág Ede, leik. úr, az alsó-
lövői ev. gyámintézet részéről : 5 frtot ; nagyt. Horváth 
Sámuel, egyházker. jegyző úr, a téthi nemes gyülekezet 
részéről: 40 frt 90 kit; saját nemeslelkü családja aján-
dékaként (utóbbi alólirt családja javára) : 5 frtot ; a lévai 
ág. h. ev. egyház: 4 frtot; nt. Gáncs Jenő, leik. úr, a 
székes fehérvári ev. gyámintézet részéről : 2 frtot; nt. Hor-
váth Dezső, leik. úr, a veszprémi ev. gyülekezet részéről: 
2 frtot; tekintetes Gömbös Géza, sárvári ügyvéd úr: 5frtot; 
nt. Köhler Lipót, liebschwitzi szászországi lelkész úr : 5 
márkát: az annabergi nemeslelkü Gusztáv-Adolf-egylet 
Szászhonból 350 márkát ; a soproni felső ev. egyházmegyei 
gyámintézet : 120 frtot; tekintetes Viktor Bernát úr, a buda-
pesti angol s külföldi bibliatársulat nagyérdemű elnöke : 
17 bibliát és 12 uj testámentomot ; az alhói ev. gyámin-
tézet Benedek Frigyes, esperess. gyámint. pénztáros úr 
által: 5 frt 8 krt küldött. 

Fogadják e nemeslelkű adakozók nagyszivű részvé-
tükért e helyen is forró hálánkat! 

Különösen ngos dr. Báan alispán úr magas gondolko-

W1GAND F. K. NYC 

dásu elméjét s mélyen érző szivét kell kiemelnem, ki a 
felekezeti, vagyis egyházi vagyonban, a róm. kath. pap-
lakban, a zsidó templomban s az ev. papkertben történt 
kárt nem téritette meg a fentebbi összegből, hogy az egye-
seknek annál tob) segély jusson! Igy a mi 350—400 frt-
nyi ev. lelkészkerti sat. kárunk sem téríttetett meg onnan! 
Még csak most tudtam m-g, kogy országos jóltévőink közé 
honunk dicső hadfiai, jelesül számos honvédtiszt- és közös 
hadseregbeli tiszt úr is tartozik, kik úgyis éltüket s vérü-
ket koczkáztatták érettünk, mégis a legelsők közt pénz-
beli könyöradományt is nyújtottak. 

Legyen szívbeli legőszintébb kettős hálánk az ő cse-
kély jutalmuk ; hisz körülményeink az ő nyomdokukban 
összes erőink megfeszítésére kényszerítenek! Mivel pedig 
önerőnk akár túlfeszitése is sem házban, sem kertben, sem 
mezőn, sem réten nem képes eléggé segíteni, kényszerülünk 
ezentúl is bármily csekély könyöradományt a legnagyobb 
hálával elfogadni ! Pieler Mátyás, e". lelkész. 

M i l l i i ' K . 
— Értesítés. A beszterczebányai ág. hitv. ev. gym-

nasiumban a tanulók beírása az 1895/96, tanévre szeptem-
ber hó 1—3 napjain történik a gymnasium új épületében 
Az uj épület fölszentelése és a tanév ünnepélyes megnyi-
tása szeptember hó 4-én lesz. Ez ünnepély rendje a kö-
vetkező: 1. D. e. 9 órakor gyülekezés a régi épület udva-
rán, a hol búcsúbeszédet mond Mikler Sámuel lelkész. 2, 
A közönség és tanulóifjúság fölvónulása a gymnasium új 
épületéhez. Itt az énekkar az „Erős vár a mi Istenünk" 
kezdetű éneket zengi el. 3. Fölavató beszéd. Tartja 
Moczkovcsák János főesperes. 4. Alkalmi óda. Irta és elő-
adja Mikler Sámuel lelkész. 5. A tanulóifjúsághoz beszédet 
intéz és az iskolai törvényeket fölolvassa Varga Mihály 
igazgató. 6. Ének. 7. Áldás. 8. Hymnus. — Külön meg-
hivó nem adatik ki. — 

— A túrócz i ág. h. ev. esperesség gyűlése f. hó 21-
én lett megtartva Túrócz-Szent-Mártonban. Ezen gyűlés 
többsége által mint határozat kimondatott, hogy a túróczi 
esperesség a kerületek kikerekítéséről szóló zsinati törvényt 
magára nézve kötelezőnek nem tartja, a bányakerület f. hó 
28-án tartandó kerületi gyűlésen részt nem vesz, a főes-
peresnek a bányakerület püspökével minden, akármilyen 
hivatalos ügyre vonatkoíó levelezést megtilt, szóval a 
bányakerületnek épúgy mint az egyetemes gyűlésnek en-
gedelmeskedni nem fog mindaddig, mig a Halasa András, 
túróczi ideiglenes felrgyelő által benyújtott és a többség 
által elfogadott határozati javaslata értelmében az egye-
temes gyűlés proprio motu a zsinati törvény megváltozta-
tására lépéseket nem tesz s egy uj zsinati törvény által 
a régi kerületeket vissza nem állitja. 

Továbbá meg lelt tiltva a főesperesnek az esperességi 
jegyzŐköi.yv valamint az egyes egyházak a gyámintézetre 
befizetett pénznek az illetékes helyre való beküldése is. 

Verus. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A birdai 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. 

ÍÁJA, POZSONYBAN. 


