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Püspökeink javaslata. 
Félve nyúlok tollamhoz, midőn egyháznagyjaink 

azon javastatára teszek észrevételeket, mely az egye-
temes gyűléshez az eg\ házi törvények életbeléptetése 
után történő egyházi és lelkészi eljárásra nézve fog 
beterjesztetni. De teszem azt azon általános érdeklődésnél 
fogva, melylyel egyházam ügyeit szivemen hordom ; 
teszem azon tisztelettel, melylyel egyházam méltó-
ságai, kiváló egyéniségei iránt vagyok; teszem azon 
tudatban, hogy az ügyhöz szólás surompói még 
nyitva állanak ; — és azért hiszem nem fog e fel-
szólalásom tolakodó vakmerőségnek bélyegeztetni 
vagy rossz néven vétetni. 

„Egészen más hang ez, mint a melyen az ultra-
montán lapok irnak az egyházpolitikai törvényekről 
és azok végrehajtásáról, illetve becsületes meghiúsí-
tásáról, kijátszásáról", — mondá egy, az értelmiség-
hez tartozó római kath. egyén, midőn előttem a napi 
lapokból olvasta püspökeink javaslatának bekezdő 
szakaszait; — „meg kell hajolnom az őszinte tör-
vénytisztelet előtt, mely ezen utasításon átvonul és 
a hazai egyház éidekét a hazai törvénynyel teljes 
összhangzatba- tudja hozni." 

Mert a javaslatban vörös fonalkint végig vonuló 
őszinte törvénytisztelet oly távol van „a tiirnünk 
kell és a pati posse" elvétől, a mint távol van a 
napkelet a napnyugattól; e mellett azonban püs-
pökeink körültekintő bölcseséggel, atyai gondossággal 
kere.sik az egyház javát is, hogy az uj törvényeknek 
életbe léptetése egyházi életünk további épségben 
tartására káros visszahatást ne gyakoroljon vagy 
legalább minél kisebb mérvben gyakoroljon. 

Reá mutatnak azért azon erőforrásainkra, melyek 
rendelkezésünkre állanak és ha fáradhatatlan hűséffsrel O O 
kihasználtatnak, sok és nagy eredménynyel biztatnak. 

Ott van templomi igehirdetésünk, a protestáns 
tudat és hitélet fejlesztésének ezen nagy jelentőségű 
és első rangú tényezője mellett a hivek lelki gondo-
zásának, az ú. n. evangelisatiónak és belmissió széles-

körű munkájának áldásos folytatása. Senki sem fogja 
kétségbe vonni az ily irányú munkának áldásos 
voltát, azt sem akarom tagadni, hogy arra a mun-
kára első sorban a papok hivatvák és buzdítandók. 
De kell, hogy számíthasson a lelkipásztor ezen áldásos 
munkájában ezen működését előmozdító és támogató 
kísérő társaira is, az evangelikus egyház presbyteri 
szerkezeténél fogva közreműködésre hivatott egyház-
tanácsosokra és nem lelkészi, de befolyásos, tekin-
télyes egyéb egyházhivekre. Ezenkívül meg vannak 
azon áldásos munkának egyéb feltételei is. Oly 
anyaegyházközségek — rendeli erre vonatkozólag 
egyházi törvényünk — melyek 10 ezer léleknél 
nagyobb népességgel birnak, a lelkipásztorkodás 
kellő módon gyakorolhatása végett ötezer lelkenként 
felkészi körökbe, ott pedig, a hol annak szüksége 
fennforog, a polgári községek missiói körökbe osztat-
nak be. (Egy. alk. 30. és 27. §§.) E nélkül a b;l-
missiónak széleskörű munkájával boldogulni nem 
fogunk. Habár nem ajánlja is ezt a püspöki javaslat 
az egyházegyetemnek figyelmébe, jó lesz az egyházi 
törvény ezen rendelkezéseit irott malasztnak nem 
hagyni. 

Hogy a gyermekek vallásos oktatása a lelkészek 
által, főkép a konfirmálásra előkészítő alaposan val-
lásos oktatás ugyancsak általuk történjék, a vasárnapi 
iskolákat ugyan ők vezessék stb., ez tagadhatatlanúl 
egyik hatásos segédeszköze a lelkipásztori gondozás-
nak ; de bizony csak ott vehető foganatba, a hol az 
egyliázhivek tömör egészet képezve — az anyában 
vagy egy-két népesebb filiában laknak. Ellenben 
a hol az anyában csak nagyon csekély száma lakik 
az egyházhiveknek, míg viszont 3 — 4 népesebb filia 
mindegyikében egy-egy iskolánk van, ezenfelül több 
helyen még községi, állami iskola, melyekbe ha cse-
kélyebb számmal bár, de csak mégis járnak hit-
rokonaink gyermekei, hogy ott a lelkész a vallás-
oktatást személyesen teljesítve, hétfőn éjszak felé, 
kedden dél felé, szerdán nyugat felé, osütörtökön 
kelet felé tegyen 1—2 órai utat vallásoktatás czél-
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jából; pénteken, szombaton helyben oktassa a gyer-
mekeket, ezt a lelkésztől követelni ép oly lehetetlen, 
mint a gyermekektől, hogy télnek idején — mert a 
tanév legnagyobb része az év zordonabb szakaszába 
esik — ök járjanak a lelkész szine elé vállástanításra. 
És a veszély leginkább ott fenyeget, hol a nyáj 
távol van a pásztortól. Szórványos egyházakban az 
atyafiak rendszeres meglátogatására 5 —10 iskolában 
a vallás tanítására a lelkésznek nincs ideje, nincs 
módja, igenis nincs módja. 

Szent és való igaz, hogy a jó pásztor ismerje 
az ő juhait. De midőn isteni főpásztorunk ezt köte-
lességévé tette mindazoknak, kik az ő nyájának 
gondozására vállalkoznak pásztorukul, alig gondolt 
statisztikai táblázatokra. Bizonyos esetekben jó szol-
gálatot tehet a papnak, ha egy-egy családnak 
leszármazása mint egy képben áll előtte. Azért ám 
hozzuk be a családkönyveket, ám köteleztessenek a 
lelkiatyák ezeknek vezetésére. Azonban nagy terje-
delmű egyházakban, hol ily kimutásokra legnagyobb 
szűkség lenne, megbízhatóság tekintetében mindig 
sok kétely férhet hozzájuk. Hogy ha pedig épen 
akkép kellene a családkönyveket berendeznünk, hogy 
a lelkipásztor egyházközsége tagjainak lelki életéről 
találjon maga előtt egy teljes képet és ebből meg-
tudja, hogy hová kell fordulnia lelki gondozói mun-
kásságának nagyobb erejével, szóval ha rövid 
kimutatás volna bevezetendő a családkönyvekbe, az 
egyes egyházhivek jelleméről, vallásosságáról, erényei-
ről, bűneiről stb., ekkor a lelkipásztor oly könyvnek 
kimutatására kényszeríttetnék, melyet az igazsághoz 
hiven, minden csalatkozástól menten az Ur vezet, 
ki a sziveket vizsgálja ! Mivel lelkiismeretesebb vala-
mely lelkipásztor, annál soványabbak lennének az 
ily feljegyzései, mert szüntelen szeme előtt vagyon : 
„ne Ítéljetek." Hogyha pedig mást sem kívánnának 
megörökíteni az ilyen családkönyvek, mint pusztán 
csak egy-egy családnak statisztikai állapotát, akkor 
ilyen könyvek vezetésének elrendelése ott, hol eddig 
nem vezettettek, épen most, midőn közhitelességgel 
ezután csak az állami anyakönyvek birnak, talán 
kissé megkésett dolog. 

Áttérve immár az egyes utasításokra az egy-
házi esketésről szóló I. szakasz 1. §-ban foglalt azon 
rendelkezés, hogyha házasfelek egyházi összeadásban 
is részesültek, ez a gyülekezetnek tudtára adassék 
és e szövetség Isten kegyelmébe ajánltassék a gyüle-
kezetben is, — ezt a rendelkezést épületesnek és 
üdvösnek tartom ; és midőn ezt kijelentem, nem jövök 
ellenkezésbe más helyen más alakban kifejezett 
nézeteimmel. 

Az I. 2. §-ában adott uta«í ást, hogy szeptember 
hóban csak úgy fogadhatunk el házassági kihirde-
tést és esketésre való jelentkezést, ha mind a három-
szori kihirdetés mind az esketés meg szeptemberhóban 
megtörténhetik, nem tudom összeegyeztetni az igaz-
ságügyministeri utasításnak 60. §-ával, mely 1893. 
június 29-én megjelent és a napi lapokban olvasható 
volt. Ezen utasítás a házasság kihirdetése, megkötése 
és anyakönyvezése iránt adatott ki és 60. §-a ékkép 

szól : „ha a felek igazolják, hogy a kihirdetés 1895. 
október 1-ső napja előtt a további jogszabályoknak 
megfelelően megtörtént, a kihirdetés utolsó napjától 
számított egy év eltelte előtt ujabb kihirdetés nem 
szükséges." Tehát egy házilag hirdethetünk harmad-
szor még szeptember 29. napján is és a felek, ha 
igazolják, hogy e hirdetés szabályszerűen megtörtént, 
házasságot köthetnek ennek alapján október l-jén a 
polgári tisztviselő előtt. Gyakorlati értéke ennek, az 
igaz, csak oly különösködők előtt lesz, akik minden 
áron elsők akarnak lenni a polgári házasságkötésben. 

Az I. 3. §. második bekezdése, mely szerint 
egyházi összeadásban azok, kik polgári házasság-
kötésük után „később bár m i k o r jelentkeznek", 
készséggel részesítendők, kissé szabatosabban volna 
szövegezendő, nehogy valaki még arra magyarázza 
azt, miszerint a pap éjfélkor is köteles szolgálatukra 
lenni. 

Az I. 4. §. szerint egyházi összeadásban feltétel 
nélkül részesíttetnek első sorban minden körülmények 
közt „ k e r e s z t y é n h i t ü n k n e k sorsosai", tehát 
ezek közt a v e g y e s vallású, ezek mellett aztán 
a keresztyén és nem keresztyén házasfelek köziil 
azok, a kik e végből hozzánk fordulnak, hogy így 
ekképen is mindinkább terjedjen közöttünk Istennek 
országa, a mely az ő szeretetében és imádásában áll, 
az apostol szerint s a melyet minden őt kereső 
népeknek hirdetni hivattunk el. Szorosan véve ezen 
utasítást: feltétlenül részesítendők egyházi összeadás-
ban mind azok — tisztán keresztyén vallású házas-
felek, de nemkeresztyén és keresztyén vegyes vallású 
házasfelék is egyaránt, — a kik Isten általunk hir-
detett szent igéjének és minden nemes erkölcsi érzést 
megszentelő áldásának kívánsága és belső szeretete 
által e végből hozzánk földúlnak. Állami törvénybe 
ugyan egyenesen nem ütköznék az utasitás, ha azon 
kört, melyen belül egyházi összeadásban részesíten-
dők az erre tanusítványnyal jelentkező házasfelek, 
oly szélesre kiterjesztené ; hisz az állami törvény 
szerint érvényes házasság a polgári tisztviselő előtt 
köttetik, de ezen törvény a vallási kötelességeket 
érintetlenül hagyja. A házasfelek megáldathatják 
házasságukat a hol akarják. Azonban bizonyos tekin-
tetben az utasítás 7. § ával ellenkeznék a 4. §-nak 
olyan tágkörü rendelkezése. Kund Samu. 

(Folyt küv.) 

• -}Ot-

A dunáninneni ág. h. ev. ker. egyházkerület r e n d e s 
é v i k ö z g y ű l é s e Pozsonyban f. hó 21-ik napján tarta-
tott meg. Már 19ikén kezdetét vette ugyan a munka, a 
közg) ülést megelőzőleg 19-én tartott papivizsgával, s a 
20-án tartott különböző bizottsági ülésekkel, a kerületi 
lelkészi értekezlettel; a tulajdonképeni közgyűlés azonban 
szerdán 21-én d . e. 9 órakor nyilt meg, miután a nagy 
templomban, megelőzőleg reggel 8 órakor offertoriummal 
egybekötött ker. gjámintézeti istentisztelet tartatott, 
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melyen nt. Ritter Károly Pozsonymegyei főesperes űr mon-
dott IV. Mózes 6. 24—26 alapján magvas szentbeszédet. 

Baltik Fr. püspök úr imája után, melyben Isten 
áldását kérte le a ker. gyűlés munkájára, Laszkáry Gyula ker. 
felügyelő úr mondott rövid, de tartalmas megnyitó beszé-
det, melyben hivatkozva a múlt 1894. év deczember havá-
ban tartott közgyűlésnek a renitens esperességekkel szem-
ben hozott határozatára, ezek ellenében minthogy a kerü-
let fenhatóságát elismerni vonakodnak, a törvényt teljes 
súlyával alkalmazandónak jelentette ki. Dicséiőleg kiemelte 
továbbá a prot. püspököknek f. hó 6-án Miskulczon tartott 
együttes értekezletéből kiadott javaslatot, mely az állami 
törvényhozással szemben az igazi protestáns liberalismus 
szellemét leheli ; majd jelentve hogy Liptó immáron, 
Baltik pk. urnák Balassa Gyarmatra történt meghi-
vatása következtében, a tiszai kerület köteléképe lép át, 
végül elismerő szavakkal méltatja a napokban elhúnytKalmár 
Lajos honti vo t esp. másodfelügyelő érdemeit s azoknak 
jegyzőkönyvi megörökítését indítványozza, az ülést megnyi-
tottnak jelenti ki. 

A közgyűlés ez alapon immár megalakúlván, consta-
táltatott, hogy Nyitra, Trencsén és Liptó ezúttal sem kül 
döttek képviselőket, nemcsak, de sőt a püspök úrhoz inté-
zet átirataikban azt jogtalannak s törvénytelennek jelen-
tették ki, melyben részt venni nem is akarnak : mire dr. 
Láng Lajos pozsonyvárosi esp. felügyelő úr indítványára, 
minden további vita mellőzésével határozatba ment, hogy 
Nyitra s Trencsén ellen a törvényes eljárás megindittassék, 
Liptó — mint mely immár a tiszai kerülethez tartozik — 
figyelmen kivül hagyatván. — Egyúttal — minthogy a 
régi kerület által választott jegyzők, Münnich ügyvéd s 
Boór Lajos lelkész a három renitens esperesség álláspont-
ját foglalván el, a ker. gyűlést törvényesnek el nem isme-
rik, kimondatott, hogy e kijelentésük lemondásnak tekint-
tetik s helyükre Haendl Vilmos főjegyző mellé Hering Lajos 
fehérkomáromi esperes s Korcsek Zsigmond, a pozsonyi ev 
elemi népiskolák igazgatója jegyzőkül megválasztattak s 
nyomban fel is eskettettek. 

Ezután Baltik Frigyes pk. úr felolvasta buzgó 
főpásztori lélekről tanúskodó püspöki jelentését, melyet 
egész terjedelmében mult számunkban közöltünk s bemu-
tatta a ministeri rendeleteket, különösen kiemelve azokat, 
melyek az egyházpolitikai törvények által teremtett új 
helyzet következtében kiváló fontossággal bírnak. Bemutatta 
egyúttal Wlassics Gy. cultusminiszter átiratát, melyben ez 
öt hivatala elfoglalásáról értesiti s működésében a kerület 
támogatását kéri, mély leiratra a kerület ministerhez üd-
vözlő irat küldését határozta el. 

Majd kiküldettek a különböző (felebbezési, segélyosztó 
s pénzügyi) bízottságok s kiegészíttetett a kerületi törvény-
szék az elhunyt Simko Frigyes, Kalmár Lajos tagok he-
lyére Hrk János málnapataki ev. lelkész, s Pongrácz György 
árvaszéki elnök megválasztása által, kik közül az első, 
mint a gyűlésen jelenlévő, nyomban fel is eskettetett, 
hasonlóan kiegészíttetett a kerületi szabályrendelet készítő 
bizottság is az eltávozott Schneller István és Bella János 
helyére dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgató s Gáncs 
Jenő székesfehérvári ev. lelkész magválasztása által. 

Az igy sorrendre került _ tanügyi bizottsági jelentés 
folyamán, mely egész terjedelmében a jkvbe felvétetik, e 

bizottság javaslatára kimondta a kerület, hogy a felállí-
tandó ker. felsőbb leányiskola székhelyéül — mint legtöbb 
előnyt nyújtót Modor városát fogadja el, s egyúttal a ker. 
elnökség vezetése alatt egy nsgy< bb bizottságot küldött 
ki az ügy érlelésére s megvalósításának előkészítésére. 

Az idegen iskolákba járó ev. növendékek vallás-okta-
tásáról szóló jelentése tudomásul vétetik, s a bizottságnak 
azon indítványa, hogy a vallás oktatás az egész kerületben 
a zsinati törvény értelmében rendeztessék, elfogadtatik. 

A Zsedényi. féle stipendium ez éven úgy osztatott 
fel, hogy a kerület 10 esperességének mindegyikében egy-
egy tanitó részesült abban; kimondatott azonban, hogy 
jövőre az egyes esperességek tanitói létszámának arányá-

ban fog kiosztatni. 
A Német-István féle ösztöndíj ügyében határozatba 

ment, hogy az ezentúl sorrendben a theol. akad., pozsonyi 
és selmeczi lyceum között osztassák ki. 

A Reischel-féle bizottság jelentése, mely szerint az 
alapítvány jel-nlegi értéke körülbelül 153.000 frt. örvendetes 
tudomásul vétetik. Főt. Baltik F. püspök úr a ker. papi 
gyámoldának 10 frt 59 krt adományoz, mi hálás köszö-
nettel fogadtatik. 

Következett a gyámintézeti bizottság jelentése, mely 
bői kitűnt hogy ez idén 1500 frt. folyt be, tehát 500 frtal 
kevesebb, mint elozö évben, mi onnan eredt, mivel Tren-
csén és Nyitra esperesség adománya ez idén elmaradt. 

Több kisebb alapítvány jelentéseinek meghallgatása 
után, a pozsonyi lyceum államsegély iránti, a magas kor-
mánynyal kötött szerződése került sorra, mely helyeslőleg 
fogadtatott; az egyetemes gyűlés elé pártolólag helyben-
hagyás végett fog felterjesztetní. Ezzel a gyűlés e napra 
véget ért. Délután több bizottság ülésezett. 

Másnap, aug. 22. Trsztyénszky Ferencz, pozsony-
városi esperes, előterjeszti a papi értekezleten vett 
megbízás alapján, a lelkészeknek miheztartás végett adan-
dó utasításokat, melyeknek az „e sk e t é s r ől" szóló 
része hosszabb vitát idézett elő, mig a többi: a 
k e r e s z t e l é s r ő l , k o n f i r m á c z i ó r ó l , t e m e t é s r ő l , 
a n y a k ö n y v e k r ő l szóló részek minden nevezetesebb 
megjegyzés nélkül elfogadtattak, s elhatároztatott, hogy az 
egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe vétetvén, külön is 
kinyomattatik. (Lapunk mult számához mellékletül jelent 
meg.) A pénzügyi bízottság jelentését mit. dr. Láng Lajos 
terjeszti b j , mely szerint az összes szükséglet 7302 frt: 
fedezet: 5815 frt. a hiány tehát 1487 frt; e hiány a 6000 
frtos államsegélyből 1500 frtig fog fedeztetni. A renitens 
esperességek pénzei letétbe helyeztetnek. — Liptó esp. 
pedig egyházi kötelezettségének teljesítése után a tiszai 
kerülethez áttétetik. — Végül Láng ajánlatára, Farbaky 
József, selmeczi lyc. felügyelő, a pénzügyi bizottságba 
tagúi választatik. 

A segélyosztó bizottság jelentése szerint az államse-
gély és a Baldacsyánum szokott módon és arányban osz-
tatott fel. — 

A ker. világi új jegyzője : Sziklai Ottó, ki e gyűlésen 
megjelent, feleskettetett. 

Délután több f. ügy letárgyalásával elnöklő felügyelő 
úrnak köszönöte és püspök úrnak buzgó imája után a 
gyűlés szétoszlott. 
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A tiszai ág. hitv. ev. kerület közgyűlése. (Tartatott 
Debreczenben aug. 20— 22. napjain.) A képviselők leg-
nagyobb része már 19-én érkezett a gyűlés helyére és a 
bitközség, város és megye részéről szívélyesen fogadtatott. 

Aug. 20-án M a t e r n y Lajos helybeli lelkész imád-
sága mellett reggel 8 órakor istentisztelet tartatott. Azután 
az egyházkerületi gyámintézeti, a Baldácsyánutn, a szám-
vevőszéki bizottságok üléseztek és az egyházkerületi nagy-
bizottság is megtartotta ülését. 

Délután 3 órakor az egyházkerületi tanári értekezlet 
tartotta meg közgyűlését. 

Ugyanakkor az egyházkerületi gyámintézet közgyűlése 
Szentiványi Árpád és Dianiska András elnöklete alatt 
tartotta meg gyűlését. Sajnos tudomásul vétetett, bogy 
Árvamegye a gyámintézetet illetőleg sem akar csatlakozni 
a tiszai kerülethez. Orvendetesebb volt a tudósítás, bogy 
a holstein-schleswigi G.-A.-egyesület Ruszkin egyházára 
4178 márkát gyűjtött és hogy Hernád Vécsének 5000 márkát 
helyezett kilátásba. Tiz lelkész és 15 egyházközség ajánl-
tatott az államsegélyre". A kerületi egyházak a közép-
iskolákon és a nőegyleteken kivül gyámintézeti czélokra 
913 frtot gyűjtöttek. A lőcsei Hermán Gusztáv ily czélokra 
2100 frtot adományozott. A dr. Palló alapítványra Kölese, 
Uj-Klenócz és Csanálos községek ajánltattak a soproni 
egyháznak az alapítványok értelmében. A 400 frtnyi ado-
mányra Kapi-Németfalva, az 1000 frtra Merény és-Debre-
czen fognak ajánltatni. Mayer Endre és Weber Samu bel-
missiói indítványai az egyetemes gyámintézethez pártoló-
lag fognak felterjesztetni. A gyűjtés a Luther-szoborra 
726 frtot eredményezett és egyelőre tőkésíttetni fog. 
A G.-A.-egyesület ez évben 4752 frttal segélyezte a szűköl-
ködő egyházakat. Miképen Zelenka Pál püspök úr a Bal-
dácsyánumnál egy lelkész felsegélyezésére évenkint 100 frtot 
szokott rendelkezésre bocsátani, úgy Szentiványi Árpád 
gyámintézeti világi elnök úr is újból 100 frtot ado-
mányozott a Baldáesy-alap növelésére. A számadások 
helyeseknek találtatván Justh Samu pénztárosnak köszö-
netet szavazott az elnök és a gyűlést befejezettnek nyil-
vánította. 

Délután 5 órakor a gyámintézeti istentisztelet a 
4 hangú dalárda közreműködése és Korbély Géza krizbai 
lelkész szónoklata mellett szokott ünnepélyességgel tar-
tatott. A remek szónoklatot 1. Kor. III. 13—17. verse 
felett végig hallgatta Wolafka czímzetes püspök is, miért 
távoztában lelkesen megéljenezték a lelkészek. 

Az arra következett egyházkerületi értekezleten a 
közgyűlés főbb tárgyai megbeszéltetvén, az ismerkedési 
estély az „Angol királynő" szállodában sok ismerőst és 
barátot hozott össze kedélyes pillanatokra. 

Másnap, aug. 22 én Glauf Pál rimaszombati lelkész 
által tartott istentisztelet után, 9 órakor vette kezdetét az 
egyházkerületi közgyűlés. 

Zelenka püspök úr kijelentése után, hogy világi elnök-
társa, P é c h y Tamás , betegsége folytán Szentiványi Árpád 
fogja helyét pótolni, világi elnök szívélyes üdvözlettel meg-
nyitottnak nyilvánítja a közgyűlést, mely a megbízó levelek 
bemutatása után határozatképesnek bizonyult. 

A püspöki jalentésből a következőket emelhetjük ki : 
Hálát adunk az Istennek, bogy itt egy uj egyházban si-
került összegyűlni. Mint a szabad egyháznak szabad gyer 

mekei magas reményekkel megyünk az új időnek elébe. 
Mint testvérek legyünk hü szolgái az egyháznak. Krisztus 
szelleme átplántáltatik az államba is, nincsen okunk e miatt 
zúgolódni. Minden átmenetnek megvan a maga nehézsége 
Szükségeltetni fog több bitbuzgóság, több annyagi áldo-
zatkészség, több munka és több szabály. Egyetemes nyug-
díjintézetünk még nincsen, a papok és a theologíaí 
tanárok kifelejtettek az előhaladott idő kedvezményeiből. 
Pedig csak a megfelelő nyugdíj hozna életkedvet és békés 
nyugalmat. Látogatásokat tett a püspök a 7 szepesi vá-
vosokban, hol Merény tűz által pusztíttatott el, de külön-
ben a jég és az áradások is nagy kárt tettek. Alsó-
Kubinban, ugy mint Késmárkon templomszentelési ünnepén 
részt vett a püspök. Dvoreczen is uj templom szenteltetett 
fel. A Gusztáv-Adolf emléke mindenütt hálás érzelmekkel 
ünnepeltetett. Megjelent a püspök Dessewffy Ottó temeté-
sén és a theol. akadémia ügyében Pozsonyban is. Farbaky 
József a Fcren cz József rend lovag keresztjével lett ki-
tüntetve. Hajcsi rozsnyói tanár, Fizély abosi lelkész az 
élők soraiból elköltöztek, úgyszintén Szentiványi Márton, 
Palcsó István, és Kramarcsik Károly egyházunk oszlopem-
berei. Hermann Gusztáv összesen o2000 frttal segélyezte 
egyházunkat. Összesen 102.000 frtnyi adomány gyűlt be 
egyházi és iskolai czélokra; Szentiványi Árpád és Terray 
főesperes magok 90000 frtot gyűjtöttek építkezés czimén. 
Karsay 81-ik évében lemondott, ki 24 év óta püspök 56 év 
óta lelkész és a lipótrend tagja vólt. Igy visszaléptek 
főesperesi állásaiktól Sztehlo János eperjesi és Fábry Já-
nos iglói lelkész. 7-szer a főrendiházban 5-szür a vallásügyi 
ministernél ncegjeltnt a püspök, ki összesen a mult évben 
az egyház és iskola érdekében 124 napig utazott, 7280 
ügyiratot boc-átott ki irodájából és a hozzá intézett iratok 
még nagyobb számot értek el. 

Miután a püspök javaslata a zsinaton, hogy minden 
egyházi tisztviselő, tehát a püspök is, időről időre újra 
megválasztassék, kisebbségben maradt, ő most ezen elvnek 
gyakorlati érvényt akar szerezni azáltal, bogy hivataláról 
mint 33 éves lelkész és öt éves püspök visszalép, ki nagy 
időknek tanuja és segédeszköze volt. A közgyűlés fájda-
lommal és megdöbbenéssel fogadta a szeretett főpásztor 
eme nyilatkozatát, és miután minden ostromló kérés, külö-
nösen Szontágh Pál és Kubinyi Géza részéről, nem segí-
tett, a gyűlés folytathatására Terray főesperes mint egy-
házi elnök helyettesitette és szavazatszedő bizottság kül-
detett ki. A szavazatok a püspöki állásra szept. hó 10-ig 
Terray Gyula püspökhelyettes úr kezeihez Rozsnyóra 
beküldendők lesznek. A szept, 26-án Miskolczon folytatandó 
kerületi gyűlés a püspököt hivatalába beigtatni fogja. Kétsé-
get nem szenved, bogy az általános bizodalom még fénye-
sebben mint azelőtt Zelenka Pál püspök úr mellett fog 
nyilvánulni. W e b e r S a m i L 

(Vége következik.) 

A pes tmegye i e s p e r e s s é g . júl, 24. és 25-én tartotta ez 
évi rendes közgyűlését Török József főesperes és Podma-
niczky Géza br. esp. felügyelő elnöklete alatt Budapesten. 

A népes gyűlés a tárgyalás alá került ügyek tömegét 
két nap alatt is alig volt képes elvégezni. 

A gyűlést a főesperes buzgó és szép imája nyitotta 
meg, mely után a felügyelő pár szóval megemlékezvén a 
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teendőkről, a megjelentek iigybuzgóságát kérve átadta a 
szót a főesperesnek, ki jelentését olvasta fel. 

Rövidesen kiemelem belőle a következőket. 
Buzgó esp. felügyelőnket ez év folyamán csaknem 

elvesztettük. Leköszönt, de a sok oldalról jött kérésnek 
engedve, lemondását végre visszavonta. 

Annál sajnálatosabb, hogy a másodfelügyelővé vá-
lasztott Prónay Gábor br. nem engedett a közbizalomnak 
s e tisztség új betöltésre vár. 

A szomorúságból is kijutott az esperességnek 
Elhaltak: Földváry Mihály alispán, 12 éven át buzgó esp. 
felügyelő, kinek emlékét és érdemeit jkvben örökítették 
meg; továbbá Kubin} í Géza t. szt. mártoni fölügyelő, 
Gallé Andor kishartai lelkész és Brunner Mátyás kis-
hartai tanitó. 

Három papválasztás is történt. Albertin Kiss Endre 
helyébe Dobronyovszky Gyula péteri lelkész, Péterin Sár-
kány Béla püspöki titkár, Kis-Hartán Gallé István ottani 
segédlelkész választatott meg. 

Érdekes kimutatást adott a jelentés a közalapról és 
az egyházak költségvetéseiről. E szerint a közalapra a 
pestmegyei esperességből évenként 971 frt 40 kr folyik be. 

Az egyházak évi szükségletük fedezésére 43909 frt 
16 krt, lelkészek javadalmazására 41682 frt 13 krt, a 
kert és lakás leszámításával 36188 frt 3 krt fordítanak 
miből egy-egy lelkész átlagos évi jövedelme 1340 frt 29 
kr volna. 

Szép volna, ha igy volna, ámde Tóth, Tóth-Györk, 
Apostag és Csővár még a minimális 800 frtot sem képesek 
megadni. 

A Gusztáv-Adolf emlékünnep 65 frt 93 krt, jövedel-
mezett, ami valóban nem sok oly egyházmegyében melyben 
27 anya- és 15 leányegyház van. 

Ez egyházakban működik 28 rendes és 3 segédlelkész, 
31 felügyelő 5 másodfelügyelő, 58 rendes és 14 segédtanító. 

Az esperesség területén a mult közig, évben született 
1185 fiú, 1063 lány, összesen 2248 gyermek. Confirmálta-
tott 492 fiú, 4731ány, össz. 965. Eskettetett 380 tiszta, 115 
vegyes, ös>z. 495 pár. Betért 7 fiu, 12 nő, össz, 19. Kitért 
8 fi, 14 nő. össz. 22. Meghalt 850 fi, 782 nő ösz. 1632 szaporodás 
tékát 334 ti, 279 nő, össz, 613. A összes lélekszám 47585. 
A legsajátságosabb az, és ez a statisztikai adatok hiteles-
ségét jellemzi, hogy bár az ezen évi szaporodás 613, mégis 
e lélekszám a mult évi kimutatáshoz képest 170 lélekkel 
kevesebb. 

De jellemző az is, hogy ily népes esperességben csak 
2 theologus és 6 tanítóképző intézeti növendék van. 

A jelentés végül pontos összeállítását közli úgy az egye-
sek, mint az egyházak anyagi téren nyilvánuló szép áldozat-
készségének, ami örvendetes jelenség a mai anyagias korban. 

Az esp. levéltár és pénztár Dobronyovszky Gyula 
alberti, az ellenőrzés Sárkány Béla péteri lelkészre bízatott. 

Az esperesség igen fontos és tanácskozásainak sikerét 
és rövidségét biztosító intézkedést tett a referensi intéz-
mény megvalósításával. Eddig minden ügyet vagy az es-
peres személyesen vagy a gyülésbői kiküldött bizottság 
adott elő, ami fárasztó volt az előadókra és tanácskozókra 
egyaránt és a gyűlés tagjait igen sok ügygyei szemben 
teljesen tájékozatlanul hagyta. Ezentúl a fó'esperes a beér-

kezett ügyeket kiadja egyeseknek, kik azokat részletesen 
áttanulmányozván, esetleg jó eleve utánuk kérdezősködvén, 
véleményes jelentést tesznek a gyűlésnek, a mi sikeres és 
gyors tanácskozásra fölöttébb szükséges. 

Másik fontos elvi határozata a gyűlésnek az, hogy 
ezentúl az egyes egyházaknál lévő alapítványokat szigo-
rúan ellenőrzi s kezelésükről jelentést kiván. 

Margócsy dunaegyházi lelkész is fontos é3 szép indít-
ványokat tett, de a melyek tárgyalásába ez idő szerint 
még az esperesség nem tartotta szükségesnek bemenni. Ez 
indítványok szerint kívánatos, hogy a püspökök az állam-
tól nagyobb évi ö.-szeggel dijaztassanak, az esperesek 300 
frtot kapjanak : a papi nyugdíjügyet az állam rendezze, 
és végül alakíttassák egy egyházi és világi urakból álló 
oly állandó bizottság, melynek feladata lenne egyházunk 
nevében és érdekében a kormánynál időről-időre megjelenni, 
közbenjárni, kérelmezni stb. 

Mindenesetre olyan dolgok, melyek tüzetesebb meg-
beszélést érdemelnek. 

Sajnálatos ügyek is k riiltek szőnyegre. 
Négy tekintélyes egyház (Alberti, Kis-Harta, Moglód, 

és Vadkert) hiváL.ycsonkitása az egyik. Szomorú jelensége 
ez korunk és híveink lelkületének. Annál is inkább, mert 
az egyik egyházban a bujtogatok ellen jónak látta az 
esperesség a saját nevében és esetleg költségére megindí-
tani a consistoriáiis eljárást. 

De a másik ügy talán még szomorúbb. Lelkésztársak 
utálatos pöre egymás ellen Ki a bűnös, a megindítandó 
törvényszéki eljárás kifogja deríteni, de aztán kívánatos 
is volna, hogy az ilyen, papokhoz nem illő dolgoknak pél-
dás büntetés által eleje vétessék. 

Az esp. segélyegylet vagyona 73347 frt 57 kr, évi 
szaporodás 4899 frt 49 kr. Az egyletnek van 34 egész és 
61 félrészvényes tagja. Segélyez emelt díjjal (300 frt) 14, 
nem emelt dijjal (95 frt) 6 tagot. 

Az esp. pénztár vagyona 3854 frt, 52 kr. 
A gyámintézet ez évi bevétele 384 frt. 99 br. volt. 

Örömmel és lelkes éljenzéssel vette tudomásul az esperes-
ség, hogy a gyámintézet világi elnökét, Gömöry Oszkár 
Ő mtgát a király Ő Felsége a Lipótrend lovagkeresztjével 
tűntette ki. Viselje soká boldogan! 

Végül meg keli még emlékeznem felügyelőnk ő 
mltga újabb kegyes adományáról, melylyel eddig is bokros 
érdemeit egy újabbal szaporította : ugyanis a gyűlés alatt 
az aszódi gymnásiumra 200 frtot adományozott. 

Sok ily áldozatkész és buzgó felügyelőt adjon az ég 
egyházainknak ! 

25-én délután volt az esp. lelkészi értekezlet, melyen 
kimondatott, hogy annak minden tanácskozásán minden 
lelkész megjelenni köteles, Elnökké újból Kiss Péter tót-
györkí, jegyzővé Szilárd János domonyi lelkész választa-
tott meg. rs. 

A hegyaljai ág. hitv. ev. e g y h á z m e g y e julius 
31-én és augusztus 1-én tartotta évi rendes közgyűlését a 
Miskolczhoz közel eső ifjú anyaegyházban : Diósgyőrben 
Radvány István esp. felügyelő és Farbaky József fó'esperes 
ikerelnöklete alatt. A 7 vármegye minden részéből érkező 
vendégeket a diósgyőri egyház-tanács, élén Nemes Károly 
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lelkészszel s Mezey Pál egy h. felügyelővel, a miskolczi 
vasúti indóháznál fogadta, honnan kocsikon vitettek a 
kies fekvésű s történelmi nevezetességű Diósgyőrbe. A 
gyűlésen kezdettől végéig tevékeny buzgalommal vett részt 
a miskolczi eg) ház neves papja ft. Zelenka Pál püspök is. 

Julius 31-én d. e. tanügyi, majd gyámintézeti tanács-
kozmány tartatott. A tanügyi bizottság jelentéseiből 
örvendetesen győződtünk meg arról, hogy egyházmegyénk-
ben levő iskoláink betöltötték nemzeti művelődésre szánt 
helyeiket, — tanítóink pedig szép hivatásaik magaslatán 
állottak. A gyámintézeti tanácskozmányban pedig arról 
győződtünk meg, hogy ezen nemes intézmény folytonosan 
erősbödik, biveink s egyházaink az áldozatok ezen terén 
is fokozódott buzgalmat fejtenek ki. 

Ugyanaz nap d. u. 3—5 óráig megtartatott a gyám-
intézeti közgyűlés az egyházmegyei képviselők élénk 
érdeklődése mellett. A gyámíntézeti jelentésből közöljük a 
következőket: esperésségünk gyűjtött 279 frt 37 krt. A 
rendelkezésre álló 93 frt 12 krt igy osztja meg G. A. 
egyletnek 5 frt; Leopoldianumra 10 frt, — a felmerült 
apróbb költségek levonása után maradt részt megosztja 
T o k a j (43) frt) és H.-Vécse (23 frt) között. Gyámintézeti 
elnök jelenti, hogy Baldáesy-segélyért folyamodik 8 egyház, 
5 lelkész és 1 özv. ; ker. gyámintézeti segélyért folyamodik 
5 egyház, G. A. egylethez 9 egyház, 1 lelkész és 1 özv. 

A Palló Sándor-féle 400 fitos szeretet-adomány ez 
évben egyházkerületünkben egyháznak fog odaitéltetni, 
melyre építkező és szerencsétlenség által sújtott egyházaink 
figyelme felhivatik. 

D. u. 5 órakor gyámintézeti isteni tiszteletünk volt 
offertoriummal a szeretet adományra. Geduly Henrik 
nyíregyházai főgymnasiumi vallástanár és felszentelt lelkész 
János jelenései II. r. 1—3 v. alapján megragadóan szép, 
tartalomban és alakban gazdag beszédet mondott. Az 
isteni tiszteletről mindnyájan a legjobb benyomással távoz-
tunk s önkénytelenül is ezt mondottuk : ime, ilyen 
prédikátorokra van szüksége ev. egyházunknak, kik nem 
rongyaikat, szegénységüket emlegetik folyton, de kik fel-
magasztosult büszke önérzettel hirdetik, hogy nem vagyunk 
szegények, de isteni kegyelemmel gazdagok, mert ama 
mennyei igazság birtokában vagyunk, mit senki el nem 
rabolhat tőlünk. Nem félünk a vésztől, mert Krisztus 
Urunk adott s ad nekünk erőt megharczolni ama nemes 
harczot, melynek vége győzelemre juttat. Prédikáczió köz-
ben Kovács Sámuel tanitó által vezetett vegyeskar 
énekelt. 

Isteni tisztelet végeztével az esperességi gyűlést elő-
készítő értekezlet tartatott meg az iskolateremben. Esti 
8 órakor a diósgyőri fürdő vendéglőjében a messze távol-
ból összesereglett testvérek és hű egyháztagok ismerkedési 
estélyre gyűltek össze, honnan kiki egy jól eltöltött nap 
után szállására tért. 

Augusztus 1-én reggeli 7 órakor Isteni tisztelet, 
majd lelkészi gyónás s úrvacsora volt. Az úri szent 
vacsorát a lelkészeknek Farbaky József főesperes szolgál-
tatta ki szívhez és lélekhez szóló beszéd kíséretében. 

8 órakor nyilt meg az esp. közgyűlés. Radvány 
István meleg hangon tartott gyűlési megnyitója után a 
kiküldött képviselők igazoltattak. Képviselőt küldött 
minden egyház. 

Majd Farbaky József főesperes adta elő a lefolyt 
évről gyönyörűen összeállított jelentését, melyből kivona-
toljuk a következőket. Építkezés kisebb nagyobb mérvben 
minden egyházban történt. A zsinati törvények alapjáni 
szerveskedésnek, átalakításnak fokozatos végrehajtása 
foglalta el a vezetőket és tagokat egyaránt. Belátták egy-
kázaink azt, hogy egyház és állam nem ellentétes fogalmak, 
nincs űr e kettő között, mindkettőnek van feladata teen-
dője — mit hiven teljesíteni kötelessége a maga ott-
honában. Az egyh. politikai törvények jó részben pár hó-
nap múlva végrehajtatnak ; vájjon elvagyunk-e készülve 
az átalakításokra, nem fog e megrázkódtatást szüini e hir-
telen átmenet!! Kérdések halmaza áll előttünk, melyeket 
rövid időn megkell oldanunk, ilyenek: mily irányban 
vezettessenek anyakönyveink, melyeknek hiteles értéke 
október l-jén megszűnik. Eljárásunkban fő az egyöntetű 
megállapodás, mit létrehozni az augusztus 6 án Miskolczon 
összeülendő protestáns püspöki conferentia van hivatva. 
Nagy feladat vár az egyházpolitikai törvények életbelépte-
tésével lelkészeinkre. Teljesítsék ők fokozódott buzgóság-
gal nemcsak papi, de lelkipásztori teendőiket hivek köré-
ben, egyházépités terén egyaránt. Hiszen megváltónk 
mondotta: „Ne légy béres, hanem pásztor, ki életét adja 
juhaiért." Azon hitben, hogy e krisztusi szózatot lelkükben 
hordják lelkészeink, — nem féltem ev. egyházunkat, mert 
igaz marad itt is: „Ha Isten velünk, ki eleniink?!" 

A főesperes ezután az egyházakban előfordult ünne-
pélyekről, hagyományok, alapítványok, adakozásokról 
emlékezik meg. A felsorolt adatokból kiviláglik, hogy az 
áldozatkészség nem aludt ki a szivekből, daczára a minden 
oldalról híveinket igénybe vett terheknek, — szives öröm-
mel adakoznak híveink ma is. 

Az augusztus 20—22 én Debreczenben megtartandó 
kerületi közgyűlésre kiküldetnek szavazati joggal: 
elnökségen kivül Thúróczy Pál alesperes-lelkész, Materny 
Lajos gyámintézeti elnök, Majerszky Béla és Kulcsár 
Károly egyházfelügyelők, tanácskozási joggal úgy a lel-
készek, mint világiak részéről többen. 

A „Baldácsy" segélyért folyamodók közül segélyre 
ajánltatik 4 egyház, 5 lelkész és 1 özvegy; kerületi, 
illetve egyetemes gyámintézeti segélyre ajánltatik Tokaj, 
Debreczen, H.-Vécse, Tállya ésS.-Ujhely; G. A. egylethez 
kérvényt nyújt be 9 egyház, 1 lelkész. Valamennyien 
pártolólag felterjesztetnek a kerülethez. 

Olvastatott a tanügyi bizottmány javaslata, mely 
megtette a „Zsedényiumumra" a hármas kijelölést Rúzsa 
Endre, Boczko Sámuel és Kovács Sámuel tanitók személyé-
ben. Ezen kijelölést esp. gyűlés elfogadja. 

Az esp. gyámintézet jelentéséből örvendetesen győződ-
tünk meg, hogy az idei adakozások a múlt évit felül-
múlták ; az előző napon gyámintézeti segélyre ajánlott 
egyházaknak a segélyt megszavazta. 

Számvevőszék, legkivált annak munkás elnöke Materny 
Lajos lelkiismeretes munkát végeztek, az egyházi vagyon-
s számadások rendben találtattak. A tanügyi bizottmány 
jelentéséből örvendetesen hallotuk, hogy tanítóink kivétel 
nélkül hivatásaik magaslatán állottak; elenyészően csekély 
azoknak a tanköteleseknek száma, kik az iskolát nem 
látogatták. 



Tokaj missiói egyház válságos sorsát élénk színek-
kel ecsetelte fó'esperes úr, az egyház, mivel a szőllő volt 
jövedelme híveinek, számban erőben igen megfogyott, 
adóssággal küzd s egyetlen bérházát, melyet 6 évvel ez-
előtt nagy költséggel emelt — nem tudta az elmúlt évben 
kiadni. A Gr. A.-egylet és gyámintézet figyelmébe ajánltatik. 

Csanálos — a különben jó munkás hívőkből álló 
egyház is ujabb küzdelemnek néz elébe; 20 évvel ezelőtt 
emelt temploma a laza homoktalajban lesülyedt, — falai 
összerepedeztek; új templomot építene, de erre csupán 
azon másfél ezer forintja van, mit össze supplikáltak, 
ezt Í9 saját maguk között osztották ki kölcsönre. Elég 
baj. Egyházmegyei elnökség szigorú gondjaiba ajánltatik. 

A supplikáczió ügyében kiküldött bizottság előterjeszti 
javaslatát. Nézetük abban összpontosúl, hogy miután a 
supplikáczió nem csak lejárta magát, hanem ezen a réven 
ifjaink könnyen a bün útjára tereltetnek — távol a szülei 
háztól, de mert iskoláink ma már gazdag államsegélyben 
részesülnek, ez okból ajánlja, hogy kerülethez olyan javas-
latot terjeszszen föl, mely a supplikácziónak, mint korszerűt-
len intézménynek eltörlését ajánlja. 

A nyíregyházai főgymnasium, a hegyaljai és nyír-
egyházai tanitóegyletek jelentéseinek meghallgatása után 
Kovács Andor és Bortn) ik György missiói lelkészek be-
terjesztik azon kérelmüket, hogy nagy kiterjedésű missiói 
körükben végzendő utazási költségeiket legalább részben a 
gyámintézet vagy közalap jövedelméből fedezzék, mivel 
erre 400 frtos fizetésükből nem telik. E kérelmet Kovács 
Andor élőszóval is meggyőzően megokolta, de tekintettel 
a közel jövőbeni ilynemű intézkedésekre ; gyűlés egyelőre 
levette ezen kérdést a napi rendről. 

A jövő évi közgyűlés helyéül Miskolcz kitüzetvén 
vil. elnök a gyűlést bezárja. 

Déli 1 órakor a diósgyőri vendéglő fehér asztalánál 
eltöltött ebéd után megkezdődött az apostolok oszlása, 
azon reményben, hogy távolban élő testvéreinkkel egy év 
múlva ismét találkozunk. Hálás köszönettel adózunk a 
a diósgyőri nemes egyház lelkésze, felügyelője é3 buzgó 
egyháztanácsának, kik szives előzékenységükkel kedvessé 
tették közöttük való időzésünket. B. 

A brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye. (Vége.) 
Beterjesztette W a l t h e r B é l a a számvevőszék 

világi elnöke az egyes egyházak számadásai és költség-
vetéseiről s az egyházmegyei számadásokról a számvevő-
szék egy évi munkálatát feltüntető jelentését. Ezen jelen-
tés 246. számadásnak felülbirálatáról ad számot, melyeknek 
jó része 1885 tői képezte a számvevőkét vizsgálatának 
tárgyát. Hogy a számvevőszék ily nagy munka halmazon 
egy év leforgása alatt túleshetett: az sz eléje tűzött fel-
adat lankadást nem ismerő s kitartó tevékenységgel való 
megoldásának köszönhető. A számvevőszék nehéz munkát 
végzett rendkívül bonyodalmas számadási ügyek tisztázá-
sát segítette elő a maga hatáskörében. Tette pedig hivatás-
érzetből s azon nemes intentiójából, hogy az egyes egy-
házaknak rendezett anyagi viszonyok közé jutását elő-
mozdítsa. Közgyűlés ezen munkálatáért a számvevőszéknek 
elismerő köszönetét nyilvánította. 

A közgyűlés a számadások díjazására vonatkozó 
1894. évi határozatot a folyó évre is kiterjesztette s a 

számszéknek az egyházmegyei számadásokra vonatkozó 
javaslatát egyhangúlag elfogadta. 

A vallástanitási bizottság által Tatrangról jelentett 
s évek óta mozdulatlanúl álló botrányos énektanítás s val-
lásos oktatás rendezése ügyében felkéretik az egyházmegyei 
elnökség, hogy az ottani egyháztanácsot — mivel az el-
aggott lelkész kellő erély kifejtésére immár képtelen — 
önálló vallástanitói állás szervezésére kötelezze, mivel az 
egyház erre kellő fedezettel amúgy is rendelkezik. Csak 
igy lehet azt a mulasztást Tatrangon helyrehozoni, mely 
ott a vallásos élet ápolásának kárára éveken át ural-
kodott. 

A számadások elkészítésére vonatkozó egyetemes 
szabályrendeletet az egyházmegye megsürgetvén, követke-
zett az esperességi másod felügyelő választását igazoló 
szavazatoknak felbontása, illetőleg e czélból a múlt évi 
gyűlésen kiküldött bizottság jelentésének felolvasása. Fel-
ügyelőt választó szavazatát mind a 12. egyház beküldötte. 
A pürkereczi egyház szavazata formahibák miatt érvény-
telennek nyilváníttatván, tizenegy érvényes szavazattal 
egyhangúlag újból R o m b a u e r E m i l lett megválasztva. 
Egyházmegyénk érdemes férfiút keresett: könnyű volt meg-
találnia. Mi tudjuk, hogy mi nekünk Rombauer Emil. Az 
ő neve, mint törhetetlen zászlóvivőé ott fog ragyogni 
elévülhetetlenül az esperesség megalkotásának tökénetében. 
Az ő nemes egyénisége mintaképe minden, egyházát szerető 
igaz embernek. Az ö áldozatkészsége küzködő egyház-
megyénk nehéz fáradságos munkamezeién ott nyilatkozik 
meg mindenkor, a hol a szükség legnagyobb. 

Ha valaki, úgy Rombauer, úgy ezen lefolyt esperes-
ségi gyülésüuk ikerelnöksége ismerős II. Tim. 2. 3. ver-
sével. Ad multos amos ! 

Az augusztus 20 án D e b r e c z e n b e n tartandó 
kerületi évi közgyűlésre az egyházmegye képviselőül ki-
küldettek Korbély Géza, Deák Sándor lelkészek, Rombauer 
felügyelő, Gaál József és Trattner Henrik világiak. Rom-
bauer az egyik lelkész - képviselő utazási költségeire 
20 frtot felajánlott. A jegyzőkönyv hitelesítésével Bánhegyi 
Aladár, Dr. Hoffmann Frigyes és Kiss Árpád lettek 
megbízva. 

Főesperes egyházi elnök tudomására hozza gyűlésnek 
a kerületi tanügyi bizottságnak azon javaslatát, miszerint 
a Zsedényi-féle ösztöndíjra esperességünk, mivel az alapít-
vány felekezeti tanítók számára van rendelve s esperes-
ségünkben felekezeti iskolák nincsennek — igényt nem 
tarthat, továbbá, hogy a jutalmazásra kijelölésnek eddigi 
módja megváltoztatandó s a kerületbeli 389 felekezeti 
tanitó 9. csoportba osztassék és minden csoport maga 
tegyen ajánlatot a jutalmazásra. Egyházmegyénk ezen 
javaslatokat tudomásúl vette s azokhoz hozzajárúlt. Pür-
kerecz kölcsönügye, Zajzon oltáralapjának felhasználhatása, 
Barcza—újfalúnak egyházmegyei hátralékok elengedése 
ügyében beadott kérelme részben kedvező elintézést nyer-
tek, világi elnöknek az egyházmegyei illetékek felemelése 
tárgyában beadott javaslata felett pedig jövő gyűlésünk 
határozand. 

Közgyűlés végeztével Abbaziában üdülő szeretett 
felügyelőnkhöz mtgos Fabinyi Ferencz úrhoz üdvözlő 
táviratot küldöttünk. 

Apácza, 1895. juliua 31-én. Bohus Pál. 
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— Értesítés. A magyarhoni ág. hitv. evang. keresz-

tyén egyház egyetemes t h e o l . a k a d é m i á j á n az 
1895/98, iskolai évre szóló felvételek f's beiratások szept. 
1—10. napjain belül történnek. Azontúl csak kellőleg n eg-
okolt folyamodvány alapján vehetők fel a jelentkezők. A 
rendkivüli alapvizsgálatok szept. 9. d. e. 8 órakor, a 
rendkívüli szakvizsgálatok pedig ft. és méltóságos Zelenka 
Pál püspök úr elnöklete alatt szept. 12. d. e. 8 órakor 
kezdődnek Az iskolai év szept. 10. d. e: 8 órakor nyílik 
meg a szokott ünnepélyes módon. A theol. akad. igaz-
gatósága. 

— Megérdemelt kitüntetés. Ő Felsége, a király, ntű 
P o s z v é k S á n d o r urat, a soproni ág. h. ev. lyceum 
igazgatóját a „Ferencz József-rend" keresztjével és dr. 
S c h r e i n e r K á r o l y urat, a soproni felső esperesség fel-
ügyelőjét a királyi tanácsosi czim adományozásával kitün-
tetni méltóztatott. — Mindketten az egyház és a tanügy 
körül kifejtett buzgó és eredménydús munkászágukkal 
érdemelték ki a legfelsőbb kegynek e bizonyítékát. — 
E helyen is fogadják a kitüntettek legőszintébb üdv-
kivánatainkat. 

— A békés i ág. h. ev. egyházmegye f. hó 21—22 én 
Tót-Komlóson tartott közgyűlése H a v i a r D á n i e l indít-
ványára a n a g y l a k i megürült nagyobb javadalmazási: 
lelkészhivatalba való előléptetést és a kisebb javadal-
mazású lelkészi hivatalnak Boór Lajossal megválasztás 
útján való betöltését megsemmisítette. — A nagy esperes-
ségnek három esperességgé való átalakítását kimondotta 
és a szükséges előkészítő bizottságokat megválasztotta. — 
A szarvasi egyháznak megengedte, hogy az elhunyt Sár-
kány János lelkész fizetését megváltoztassa, úgy, hogy a 
megválasztandó lelkész: lakást, 4 kocsi szénát, 4 hold 
legelőt és 2200 frtot kapjon. — Mivel szemben az egyház 
a most felállítandó uj lelkészi állomásnak hasonló dijazását 
megigérte. — P.-Földvár ée N.-Szénás orosházi leány-
egyházak anyásíttatnak. 

— A renitens esperességek. A l i p t ó i esperesség, 
mely a renitens elnevezés ellen tiltakozott, f. hó 12-én 
tartott gyűlésében kimondotta, hogy az újonnan össze-
férczelt kerületi gyűlésre követeket nem küld. — A n y i t r a i 
esperesség aug. 15 én Brezován tartott gyűlésében kimon-
dotta, hogy Baltik pü-pökkel szemben az 1894. évi deczem-
ber 13-án kelt határozatánál megmarad, melyben a püs-
pöknek rosszalását fejezi ki és miután az őt meg nem 
"választók püspöke ak&r lenni s elhagyja választóit, lemon-
dását elvárják. A beérkezett egyházkerületi átiratokra, 
jelentésekre és indítványokra nézve, minthogy az össze-
férczelt kerület joghatóságát el nem ismeri, kimondja, hogy 
azok egyszerűen ad acta tétetnek. Ha pedig a püspök, ki 
ezen idő alatt b.-gyarmati lelkészszé lett megválasztva, a 
régi egyházkerületét elhagyná és egy idegen egyyázkerület 
területére távoznék, milyennek az uj összetákolt kerületet 
ismeri, őt püspökének el nem ismeri, vele minden érint-
kezést megszakít s hasonló eljárásra felszólítja a régi 

egyházkerületet alkotó többi testvéresperességeket is. — 
Szentiványi Márton halálát egyszerűen tudomásul veszi, 
Laszkáry megválasztását és beiktatását tudomásul sem 
veszi. 

— Anyakönyvvezetésünk határideje. A püspökök javas-
latában kimondatik (2. §. utolsó pont), hogy „szept. hóban 
csak úgy fogadhatunk el házassági kihirdetést és esketésre 
való jelentkezést, ba mind a háromszori kihirdetés, 
mind az esketés még szept. hóban megtörténhetik," Ennek 
ellenében az 1894, évi XXXI. t. cz, életbeléptetésére vo-
natkozó 27243. sz. a. 1895. jun. 19-én kelt igazságügyi 
ministeri utasítás 60 §-ában kimondja : „ha a felek igazolják 
hogy a kihirdetés 1895. okt. 1. napja előtt a korábbi jog-
szabályoknak megfelelően megtörtént, a kihirdetés utolsó 
napjától számított egy év előtt ujabb kihirdetés nem szük-
séges." Igy tehát egyházi jogszabályunk megtartásával még 
szept. utolsó vasárnapján is hirdethetünk. 

— Néptanítói póttanfolyam. Az egyetemes egyház áital 
a soproni ev. tanítóképző intézetben theologiai hallgatók 
számára rendezett néptanítói nyári tanfolyam f. h. 24-én 
ért véget. A tanfolyamban egy eperjesi, öt pozsonyi s két 
soproni theol. hallgató, azonkívül egy néptanító vett részt. 
A 6 hétre szabott tanfdyamtt tanitóképesitő-vizsgálat 
követte a dunántuli ev. egyházkerület tanitóképesitő bi-
zottsága előtt, melyet az egyik theol. hallgató k i t ű n ő , a 
többi, a néptanítóval együtt, j e l e s eredménnyel állott meg, 

— Előleges tájékoztatás. Az e p e r j e s i áe. h. ev. 
magyar német egyház lelkészi állomasa ntű. S z t e b l o 
János főesperess-lelkész úr lemondásával megüresedvén, 
legközelebb pályázat útján fog betöltetni, minek közlésére 
az érdekeltek előleges tájékoztatásnál felkérettünk. 

— Wimmer Gottlieb Ágosi életrajzát irta meg és adta 
ki német nyelven (a magyar kiadás is már sajtó alatt van) 
Kurz Sámuel budapesti evang. tanitó. A 77 lapra terjedő 
mű, mely gondos kutatások alapján a felsőlövői tanintéze-
tek félszázados jubileuma alkalmára készült, a hálás szív 
melegével irja meg a felső lővői tanintézetek megteremtő-
jének, a magyar evang. papság egyik legkiválóbb tagjának 
ifjúságát, sanyarú viszonyok közt töltött tanulói éveit, 
családi életét felső-lővői lelkipásztori működését, menekü-
lését és szeretett hazájától, gyülekezetétől és iskolájától 
távol bekövetkezett halálát,; függelékül összeállítja Witn-
mer irodalmi munkásságát. Wimmer személyisége, melyet 
Kurz gondosan és vonzóan jellemez, megérdemli, hogy ne 
csak az ő hivei, a felső-lővői gyülekezett tagjai s az inté-
zetek volt növendékei olvassák, hanem mindenki a k i 
kiváló papjaink s hitbuzgó tevékenységük iránt érdeklődik. 
Melegen ajánljuk az életrajzot olvasóink figyelmébe. A 
Wimmer arczképével díszített mű ára 40 kr. Kapható a 
szerzőnél. 

— Gyászesett. B e l o h O r s z k y Gábor, bácsszerémi 
főesperes és újvidéki lelkésztársunkat megrenditő csapás 
érte, f. hó 23-án temette el nagy részvét mellett Etel, 
menyas-zony-leányát. A temetési szertartást Kottier Otto, 
bulkeszi lelkész és Petry Károly alesperes végeztek oly 
meghatóan, hogy a különben is általános részvét mellett, 
még az idegen, úgy mint róm. kath. és grg. kath. lelkészek 
is meghatva távoztak a szertartástól. Az Ur vigasztalja 
meg a gyászba merült szüléket. 

— Egyháztörténet. A közeledő iskolai év alkalmából 
legyen szabad a tisztelt testvéreknek s vallástanároknak 
„ E g y h á z t ö r t é n e t e m e t " szives figyelmükbe ajánlani. 
Az elemi iskola felsőbb osztályai, polgári iskolák s a kö-
zépiskola alsó osztályai számára készült. Ara 35 kr. 10 
példányra egv ingyen pélpány jár. Kapható nálam Ivör-
möczbányán. R a a b K á r ó l } - esperes. 

WIGAND F. K, NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


