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N a g y t i s z t e 1 e t ii é s T e k i n t e t e s E g y h á z -
m e g y e i k ö z g y ű l é s ! Midőn a jelenlegi rendes 
évi közgyűlésünkön megjelent egyházi és világi kiil 
dötteket s a hallgatóságot van szerencsém üdvözölni, 
engedje meg az egyházmegyei közgyűlés, hogy 
figyelmét evangelikus egyházunkat legközelebbről 
érdeklő eseményekre s fontosabb teendőkre felhívjam. 

Míg nemzetünk legfőbb érdeklődését s a tör-
vényhozás tevékenységét két év óta az ügynevezett 
egyházpolitikai reformok vették igénybe, addig mi 
evangélikusok hazafias és polgári kötelességeink tel-
jesítésén kivül saját egyházunk ügyeinek rendezésére 
is megtettük a tőlünk telhetőt. 

Es habár a törvényhozás elé kerül t egyház-
politikai reformok horderejét teljesen méltányol tuk, 
habár tudatával birtunk annak, hogy ezen reformok 
a mi egyházunkra is nagy fontosságú kihatással 
lesznek, mégis mi ezen reformjavaslatokat , melyek 
legnagyobb része már királyi szentesítéssel is ellátva 
van s életbeléptetésük küszöbén állanak, a hazát 
szerető, törvényt tisztelő s az a lkotmányos szabad-
sághoz ragaszkodó polgárok érzületével fogadtuk, s 
habár közöttünk voltak is eltérő nézetek a reformok 
czélszerüsége vagy czélszerütlensége felett, mégis hit-
sorsosaink között gyűlölséget vagy ellenségeskedést 
nem szült s az eltérő nézeten levő hitrokonok tisz-
teletben tartották egymás meggyőződését s a meg-
győződés szabadságát korlátolni vagy a hazafiságot 
egymástól elvitatni meg se kisérelték. 

Ezen az ó-kori rómaiakat jellemző erény, a pol-
gári és hazafias erényeknek ezen nyilvánulása, ki-
folyása evangelikus egyházunk elveinek s önkor-
mányzatunkból kifejlődött közszellemünknek. 

A mi egyházunk megadja Istennek a mi Istené 
s a királynak a mi a királyé a midőn tanít ja, hogy 
Istenünket lélekben és igazságban imádjuk, törvényes 

egyházi és világi felsőbbségeink iránt tisztelettel 
viseltessünk s egyi ránt igaz keresztényiek és hazafiak 
legyünk. 

A mi egyházunk a Krisztus egyháza, azé a 
Krisztusé, ki nemcsak hirdetője, de megtestesítője is 
volt a legmagasztosabb erényeknek és példája az 
alázatosságnak, de a ki az igazságért, magasztos 
elveiért, az emberiség megváltásáért nyugalommal 
szenvedte el a keresztfa halálát . 

Tehát a mi evangelinmi egyházunk, mint egyház, 
nem helyezkedhetett ellentétbe az a lkotmányos alapon 
álló törvényhozással s nem vezéreltetett a hatalmi 
gőg által, hogy a m a g y a r államot lábai alá t ipor ja ; 
a mi egyházunk és ennek hivei nem vár tak utasítást 
külföldről, az evangelikus egyház nem vegyült a 
politikai és polgári küzdelmekbe, papjaink az Isten 
házát, a szószéket nem használták fel kortes czélokra, 
nem lázítottak a törvény és felsőbbség ellen, hanem 
minden egyes hi t rokonunk mint ál lampolgár szabadon 
és meggyőződéséhez hiven teljesítette kötelességét s 
gyakorol ta polgári jogait ! 

Ennek köszönhetjük, hogy a politikai izgalmak 
daczára is a béke s testvéri szeretet a hazafias szel-
lemű hitrokonok között meg nem zavartatott , s hogy 
egyházi életünk terén majdnem minden ponton ör-
vendetes haladást tapasztalhatunk. 

Ezen haladás s az evangelikus hitbuzgóság nem 
csak a zsinati törvényeinkben, nemcsak az azóta 
megindult szervezési törekvésekben, hanem az egy-
házi községek beléletében is nyilatkozik. 

Különösen a mi a saját egyházmegyénkhez 
tartozó egyház-községeket illeti, oly jelenségekkel 
találkozunk, melyeket C3ak a valódi keresztény és 
evangelikus hitbuzgóság szülhet. 

De ezekkel bővebben nem foglalkozom, ezekkel 
elnöktársam az esperes úr fog részletesen jelentésé-
ben foglalkozni. Örömmel jelezem, hogy híveink, 
egyházközségeink a más hiten levőkkel békés egyet-
értésben éltek, a mi nagy érdeme ágy saját, 
mint a többi egv házak papjainak. 
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Á mai közgyűlés egyik főtárgyát a dunántúli 
egyházkerület rendszabályai- és utasításairól készült 
tervezet fogja képezni. 

Ennek beható tárgyalására különösen felhívom 
a Nagytiszteletü és Tekintetes Egyházmegyei Köz-
gyűlés figyelmét. 

Midőn egyúttal jelzem, hogy ez év október 
havában letelik azon hat év, melyekre ezen egyház-
megye felügyelőjévé választattam, állásomróli lemon-
dásomat, hogy az egyházmegye választási jogát újból 
gyakorolhassa, — itten benyújtom, — fogadja a 
Nagytiszteletü és Tekintetes Egyházmegye közönsége 
a bennem helyezett megtisztelő bizalomért, személyem 
iránt folytonosan tanúsított jóakaratáért s támoga-
tásáért hálás köszönetemet. 

Törekvésem volt egyházamat hiven és odaadással 
szolgálni, de csak a törekvés volt az enyém, ha 
valami jót vihettem ki, az érdem ezen egyházmegye 
közönségéé, mely erőt adott törekvéseimhez támoga-
tásával. 

Feledve előttem hivataloskodásom ideje nem 
leend, hálám és ragaszkodásom ezen egyházmegye 
közönsége iránt meg nem szűnik, jutalmam az leend, 
ha szives emlékük és rokonszenvükben továbbra is 
megtartanak. 

S midőn a gyűlést megnyitom, az Isten áldását 
s a tőle származható sikert kérem tanácskozásainkra. 

Andorba Gyula. 

V n 1 o. 
„És leszen egy akol, egy pásztor". Üdvözítőnk 

életmunkájának e magasztos czélja, eszményképe 
mindazoknak, a; kik a Fiúban az Atyához törekesznek, 
hogy a mint Ü egy volt az ő mennyei Atyjával , 
úgy azok, a kiket az Atya neki adott, magok között 
is ő benne egyek legyenek. 

Alig van valódi evangyelionrí ember, kinek leg-
alább ifjú korában, midőn még az eszmények 
ábrándképekből szövődnek, ne lett volna kedvencz 
gondolata az elvi ellentétben álló egyházakkal szem-
ben, az elvi egységben élő egyházaknak egyesülése. 
S még férfikorban is, kivált ha a reactio hatalmasan 
emelte fel fejét és attól a szabadságtól, melylyel 
minket a Krisztus megszabadított, megakarja fosztani 
a Krisztus hitében élő híveket és egyházakat, vagy 
pedig lia az idők folyamatában korszakalkotó ese-
mények emléke ujúl meg: önkéntelenül is a köztu-
datban fölébred az a vágy, tömöríteni az erőket s 
egyesüléssel megszentelni, a jövőre biztositani a 
múltnak áldott gyümölcsét. 

Hazánk s nemzetünk életében mindkét tényező 
közreműködéséből megujult többeknél a két ev. prot. 
egyház egyesülésének gondolata. Nem csoda ! A r. 
kath. egyház, kivált az u. n. egyház-politikai törvé-
nyek indítására, eddig nem tapasztalt erélylyel fog 
hozzá nemcsak sánczainak megerősítéséhez, hanem 
egyenesen támadást intéz minden ellen, a mitől ha-
talmát és dicsőségét féltenie kell. Midőn nyilvánosan 

a hozott és szentesitett törvények ellen keresztes 
hadjáratot prédikál, egyúttal minden egyes papja 
a proselyta-csinálás nemes(?) mesterségét kétszeres 
erővel űzi. Nem kérdezi kit és mi módon hódit meg, 
meg van elégedve azzal, ha egy-egy juhocskát hoz-
zácsatolhat nyájához. Más oldalról tény az, hogy 
létező sectáink szintén benyúlnak nyájunkba s kivált 
lia a pásztorok alusznak, el elragadozzák híveinket. 
Hiszen igaz, hogy akár ama szervezett ellenség, akár 
ezen alkalomszerűen támadó futkározó atyafiak, leg-
többnyire oly hiveinket ragadják magokhoz, kikben 
nem vesztünk valami nagy szellemi és erkölcsi tőkét; 
de tény az, hogy a napról-napra növekvő szomorú 
tapasztalatok gyöngeségünket juttatják eszünkbe, 
fegyvertárs s igy megerősödés keresésére inditanak. 
Ki csodálkoznék tehát azon, ha legalább az ily 
gonosz időben eszébe jön a két testvér valamelyiké-
nek, hogy van testvére, kivel összeforrva, megerő-
södnék és erősítene. 

Nemzetünk ezredéves fennállásának nagy ünne-
pét készül megülni, a midőn mi ev. protestánsok, 
Isten iránt hálatelt szivvel fogunk az ünnepélyekben 
részt venni, megemlékezve arról, hogy a két prot. 
egyház sorsa közel négy évszáz óta, mily szorosan 
öszsze van nőve nemzetünk sorsával. És nemcsak 
nemzetünkkel volt közös örömünk és szenvedésünk, 
hanem a két ev. prot. egyház is hiven osztozott 
egymás örömében és bajában. Ismét egész természet-
szerűen támad föl az a gondolat, a kik együtt egyet 
éltek, egyesüljenek a jövőre nemcsak a közös sorsra 
hanem a közös szerves munkára is, mert hiszen 
Istenországának épitése nemzetünk ölén oly közös 
feladat, melyet egyikünknek is, másikunknak is foly-
ton szivén kell viselnie. 

E téren azonban ép úgy, mint minden nagyobb 
szabású kezdeményezésnél, nem elég a jámbor óhaj-
tás és a jóakarat s kivált az egyházaknak nem sza-
bad koczkáztatott vállalatba fogniok. Szükséges tehát 
komolyan fontolóra venni, mit, akarnánk és meg 
vannak-e a czélba vett egyesülésnek elmaradhatlan 
előfeltételei? 

Ilittani egyesülésre, úgy hiszem, senki sem 
gondol. Az ev. lelkiismeret szabadságából folyó tudo-
mányos kutatás szabadsága s az ezen alapúló egyéni 
hitbeli meggyőződés, az elvek azonossága mellett a 
vélemény különféleségét teljesen jogosultá tevé a 
múltban s jogosultságát biztositja a jövöre is. És ha 
végig tekintünk a két egyíiáznak szellemi életén, 
szemet nem húnyhatunk azon jelenség előtt, hogy 
már magokban az egyes egyházakban is oly eltérő 
theologiai irányok vannak, hogy a vélemény és 
i rány azonosságában senki sem fogja az ev. egyház 
egységének biztositékát keresni, valamint a két egy-
ház között létező eltéréseket sem fogja a hitelvi fel-
fogás különbségében találni. De nem szabad megfe-
ledkeznünk arról, hogy egy — közel négyszáz 
éves — mult áll mögötünk, mely minden egyház-
ban, sajátos szellemet alkotott: tudományban, alkot-
mányban, istentiszteletben, szokásokban, egyháztár-
sadalmi modorban. És szerintem ez a sajátossága az 
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egyes egyházaknak, mint a történeti múltnak alko-
tása, amint egyrészről az egyes egyházaknak összetartó, 
bensőleg ható életerejét képezi, úgy másrészről anynyira 
elválasztja a két egyházat egymástól, hogy az egye-
sítés esetén vagy tabula rasát kellene csinálni s el-
törülni mind a két egyháznak sajátos jellemét, — a 
mi lehetetlen — vagy bele kellene olvadnia egy 
egyháznak, a másikba, — a mi képzelhetetlen. — 

Ujabb időben a tudományos munka közösségén 
megalakult az irodalmi munkásság egysége is a prot. 
irodalmi társaságban. Nem tehetek róla, de vala-
hányszor szerető figyelemmel kisérem a történteket, 
mindig azon gondolat ébred föl bennem, hogy ezt a 
közös tért is sem a lutheránusok, sem a calvinisták 
nem tartják édes saját juknak s a miért azután itt is, 
ott is oly tünetek mutatkoznak, hogy egy helyütt a 
Luthertársaság kivánja kielégiteni egyházának speci-
ális érdekeit, más oldalról többször hallatszott a 
buzditás egy specialis Calvintársaság létesítésére. 

Az istentisztelet nyelvében és formáiban, még 
magában az ág. hitv. ev. egyházban is teljes lehe-
tetlenség, de a hivek épitése érdekében nem is kívá-
natos, a merev egyöntetűség keresztülvitele; hát még 
ha egybevetjük az ev. ref. egyház részéről felmagasz-
talt istentiszteleti alakok egyszerűségét, az ág. hitv. 
ev. egyházban szeretettel ápolt változatossággal, bi-
zony egynek, vagy másnak sérelme nélkül egyesítést 
képzelni nem lehet. 

Nem mondom azt, hogy e g y e s e k nem tudná-
nak megalkudni, de hivő népünknek zömében, sőt 
mondhatnók : egészében, úgy az egyik, mint a másik 
egyházban legkisebb vágy sem él az egyesülésre. 
Bizonyítványa ez érzületnek ujabb időben oly gyak-
ran előforduló uj egyházak és missiói pontok alaku-
lása. S azon nincs mit csodálkozni, a megszokás ha-
talma sokkal nagyobb a legszebb elméletnél s a mint 
a lutheránus ember otthon kíván lenni saját egyhá-
zában és templomában, úgy a református ember is 
legjobban érzi magát a magáéban. 

Sokan hazafias szempontból is óhajt ják az uniót 
abban a hitben, hogy e lépéssel meg lesz gyógyítva 
az ág. hitv. ev. egyházban dúló nemzetiségi küzde-
lem által okozott baj. Hát itt csak röviden azt jegy-
zem meg, hogy ezek az urak alaposan csalódnak ; 
e gyógyszer alkalmazásáról áll az, hogy pejor medi-
cina morbo ! Mi, a kik a viszonyokat ismerjük, egy 
csöppet sem ringatózunk ily hiú reményben. — 
Eltekintve attól, hogy a tót-nemzetiség híveinél a 
nemzetiségi öntudat kapcsolatban a létért való félté-
keny küzdelemmel oly erős, hogy e férfiak minde-
nüket képesek feláldozui életük eszményeért és az 
unióval legfeljebb egy, soha ki nem egyenlithető 
szakadást idéznénk elő: nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a nemzetiségi iránynak egyházunkban élő hivei 
egyúttal a legmerevebb lutheránus confessionálisták, 
s abban a pillanatban, a mint az unió kimondatnék, 
egyházi téren — hazai törvényeinkre alapitva, — 
teljes szakadás állna be, mely esetben igen sokan 
csatlakoznának hozzájok, kik különben politikai téren 

nem értenek velők egyet, de vallásos meggyőződésük 
oda vinné őket. 

Az adott viszonyok között tehát bármily szép-
nek és nemesnek mondjuk is az egyesülésre való 
törekvést, keresztül vitelét lehetetlennek, erőszakolá-
sát úgy az egyes egyházak életére, mint magára a 
testvéri viszonyra nézve is veszélyesnek tar t juk. Mert 
minden ily törekvés meghiúsulása csak a távolodás-
nak lesz emeltyűjévé. 

A mit a történelmi élet elválasztott, az ismét a 
történelmi élet fejlődésének folyamán egy magasabb 
életelv egyesítő hatalma alatt forrhat össze. Bízzuk 
az egyház Urára, hogy ő szellemének hatalmával 
egyesítse azt, a mi különvált, de együvé tartozik. 
Addig pedig, mig ez az idő elérkezik, az egyes ev. 
egyházak magokra nézve tekintsék biztató irányadó-
ul : „ íme eljövök hamar, tartsd meg azt a mi nálad 
vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat" 
(Jel. III . 11). Egymás között pedig fogadják el a 
nagy apostolnak az efezusbeliekhez írott levél IV. 
rész. 1 — 7-ig foglalt intését és habár külön otthon-
ban élő testvérek, de legyünk igazán testvérek, a 
mindent elfedező, mindeneket hivő, mindeneket re-
ménylő, mindeneket eltűrő és soha el nem fogyó 
szeretetben. Dixi. 

i i i r l i i . 
A nagyhonti egyház-megye f. évi junius hó 15-én és 

16 án Felső-Terény ben tartotta esperességi közgyűlését. 
Az első napon a bizottságok üléseztek. 
A másodikon lefolyt az espereségi közgyűlés ngos 

Sembery Imre esp. fel. és Händl Vilmos esp. társelnöklete 
alatt, számos résztvevő' jelenlétében. A gyűlésnek imával 
való megnyitása után, az esperes következőleg számol be: 

A lefolyt év, egyházi életünkben, a szervezkedés idő-
szaka volt. A zsinat által lefektetett alapon kellett tovább 
építeni. Munkánk alig haladta meg az alapot. Miért? A 
bontás mindig gyorsabb előmenetelű, mint az alkotás s 
jobban tetszik meg, mint maga az építés, ugyanazon idő-
közökben. Es ha még a munka beosztásában s kellő veze-
tésében is hiány jelentkezik, fennakadás mutatkozik! Annak 
kell pedig tekintenünk kerületünk volt érdemdús felügye-
lőjének Szentiványi Márton ő nagyméltóságának leköszönését. 
ki már első szervezkedő gyűlésünkön, mult évi deczember 
19-én Pozsonyban, kormányzói hivatalát letette, melyet 
ritka buzgósággal, tapintattal és bölcseséggel évtizedeken 
át folytatott. S alig hogy megvált ezen tiszteletet adó 
állástól, már-is kiesett a kipróbált, hazáját s egyházát hőn 
szerető vezér kezéből a vándorbot: — a jóságot sugárzó 
szemek lecsukódtak örökre f. évi junius 17-én. Ott nyug-
szik őseinek sírboltjában Liptó-Szt.-Iványban. Legyen álma 
édes, nyugodt; emlékezete pedig áldva közöttünk — az 
idők végéig ! Ugyanazt kívánjuk azon volt munkatársaink-
nak s hittestvéreinknek is, kiket az élet Ura esperességünk 
köréből kiszólított ; így ntű Gerengay Pál, volt báthi, ntü 
JSmidt Lajos volt százdi lelkész s egyházmegyei másod-
esperesnek s a hodrusbányai lelkésznek ntű Hecsko Pál-
nak! — A felügyelők sorait is ritkította az Úr, küldötte, 
a halál angyala által — elszólítva a cseri-i volt felügyelőt 
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Gáspár Jánost. — Érezzük e hiányt, nemde, az épitő mun-
kánál ? De az ür igy akarta, legyen meg az ő akaratja ! 
Megnyugszunk benne ; mert hitünk az, hogy az Ur az el-
hívottak helyére, méltó utódokat küld a munkamezőre, 
olyanokat, a kik hazájokat és egyházukat egyaránt hőn 
szeretve, — hajlandók, meg képesek is mindkettőnek javára, 
önzetlen munkát lelkiismeretesen kifejteni. S az meggyőző-
désünk is, hogy a megválasztott kerületi felügyelőben, 
méltóságos Laszkáry Gyulában, kit hivatalába a f. évi 
julius 2 - á n , Pozsonyban, iktattunk — oly másod-
elnököt s vezért adott, a ki nemcsak munkára hív, de 
tenni kész s példájával előljár az alkotó, üdvös munkában. 
Igy lelkesítve s tettre buzdítva, remélhetjük az épitő munka 
előmenetelét. Megingathatlan a mi hitünk ; Istenben maradva, 
ő bennünk van s velünk marad s áldása bizonyos! 

1. Halálozások: Gáspár János volt cseri-i felügyelő 
elhalt 1895. évi julius 7-én; Gerengay Pál, volt báthi lel-
kész f. évi április 16-án; Schmidt Lajos, volt százdi lelkész, 
f. évi május 14-én; Hecsko Pál, volt hodrusbányai lelkész, 
f. évi junius 24-én. A báthi, százdi, hodrusbányai lelkészi 
állások legközelébb be fognak tölteni. 

2. Változás: Helyettes lelkészszé lett Felső-Almáson, 
a főt. püspök úr kirendeléséből t. Maschtena József, ki 
f. évi julius elsejével foglalta el állását, teljes papi java-
dalmazással. 

3. Felügyelőkké választattak : Dacsolamon a leköszönt 
Szlávik Mihály helyébe, tek. Lehoczky Gusztáv, korponai 
ügyvéd; Darázsiban a leköszönt tek. Zmeskall József 
helyébe, tek. Kucsera János, teszéri lakos ; Csánkon tek. 
Szulyovszky Aurél; Cseriben tek. Stimmel Pál közbirtokos; 
Selmeczbányán másodfelügyelőül választatott : Bern-
hardt Adolf. 

4. Tanítókul választattak : Kis Csalomján Oohodniczky 
László helyére, ki Nyíregyházára távozott, Lehota Ferencz, 
volt zsemberi egyhi tanitó;. Fehérkúton, a nyugdíjazott 
Obetko Frigyes helyére, Szvetlik János volt felső - palojtai 
egyhi tanitó ; Ledényben, Svonyavecz János helyére, ki 
Korponára távozott, Szamecz Samu, volt felső-rakonczai 
egyhi tanitó; Selmeczbányán megválasztatott a leköszönt 
Méhnert Gusztáv helyére, Jäger Gyula, volt pálfai tanitó, 
Tolna megyéből ; munkatanitónőnek alkalmaztatott pedig : 
Hosszú Emma; felső-zsemberi leány-egyházba meghivatott 
tanítóul a volt hodrusbányai tanitó : Adamovics György. 
A devicsei, felső-rakonczai, felső-palojtai, ipoly-szakállosi 
üresedésben levő tanitói állások legközelébb be fognak 
töltetni. 

5. Az 1893. évi XXVI. törvényczikk alapján, a 
tanitói törvényes minimális évi díjazás kiegészítéséért 
folyamodó : felső-szúdi leányegyháznak megszavazott a 
magas kormány évi 156 frtot s azt már folyósította is ; 
az ösödi leányegyháznak 5 évre a mostani tanitó személyé-
hez kötötten évi 80 frtot; a dacsokeszii leány egyháznak 
évi 189 frtot; az ipolyvecsei folyamodás még elintézetlen; 
a nemes-varboki folyamodás elutasittatottt ; a hivek meg-
tartották az állásától elmozdított Labáth Jánost, kántor-
nak és vallástanitónak. 

6. A felső-szúdi, eddig oklevél nélkül működő tanító-
nak, Bátyel Gyulának, a vallás s közokt. m. kir. minister 
megengedte kivételesen a képesítő vizsga letételét, az egyes 
tanfolyamok külön vizsgáinak elengedésével; a ki is f. 

évi junius 29-én a selmeczbányaí tanítóképző képesítő vizs-
gáján oklevelet nyert s igy állásában meghagyatott. 

7. A m. kir. vallás s közokt. minister elrendelésére 
gondoskodva lett a vallás tanításáról a selmeczbányai 
kereskedelmi s ipariskolában, s megbizatott vele t. Rozsnyai 
János segédlelkész. Az oktató nyeri tiszteletdíját részben 
a kereskedelmi egylettől, részben a városi hatóságtól, mint 
az iskolák fenntartójától. 

8. A f. évi márczius havában elbúcsúzott tőlünk, a 
körünkben több éven át működött m. kir. tanfelügyelő 
Szabó Géza. Helyét elfoglalta Rill József. 

9. A zsedényi-féle száz frtos szorgalomdíjban része-
sült az iskolabizottság ajánlata folytán : Plachy Imre csaIli 
tanitó. 

10. Sembery Imre esp. fel. úr beváltotta 40 írtról 
szóló kötvényét, mint adományát az esp. tanitói özvegy-
árva-intézet javára 100 írttal. Köszönet érte az özvegyek 
s árvák nevében is ! 

11. A tiszai egyházkerület által Rozsnyón felállított 
s ujabban újra szervezett felső leányiskola a szülők és 
iskolabarátok figyelmébe ajánltatiK*. Lelkészek és tanitók 
leányai különös kedvezményben részesülnek. 

12. A bagyani és csánki iskolák kipadoltatása meg-
történt ; az ösödi és felső-szúdi leány-egyházak iskolái a 
szükséges taneszközökkel részben elláttattak. 

13. A hazai gyámintézettől segélyeztettek : Felső-
Rakoncza, kapott az egyetemes gy.-intézettől 50 frtot, az 
esperességitől 14 frt 90 kr. ; Báth kapott a kerületitől 
55 frtot, az esp.-től 14 frt 90 kr. ; Zsember kapott az 
esperességitől 14 frt 90 kr. 

14. A G. A. egylettől kapott: a bagyani egyh. szép 
oltárkelyhet ; a selmeczbányai lyceumi ifjúság kannát és 
ostyatartót uj ezüstből. 

15. A selmeczbányai lyceumi ifjúság biblia egylete 
szerzett saját használatára, Rétay és Benedek budapesti 
czég által, művészi kivitelű erősen aranyozott ezüstkelyhet 
200 frt értékben. 

16. A br. Baldácsy alapból segélyeztettek : a schütt-
riszbergi leányegyház 80 frttal ; Hecsko Pál volt hodrus-
bányai lelkész 55 frt; Rafanidesz Vilmosné pap-özvegy 
20 frttal. 

17. A Székács-alapból gyámolíttatott : KÖvessy János 
50 frttal. 

18. Bányakerületi segélyben részesültek a Pohl alapít-
ványból, egyenként 30 frttal : Ambrózy Jánosné, Braxitorisz 
Emilia és Molitorisz Mária. 

19. Vett adományok : pénzértékben összesen 5460 frt 
68 kr. 

20. Adott segély: összesen 912 frt 67 kr. 
21. Építkezésre fordíttatott : összesen 12576 frt 51 kr. 
22. Irodalmilag működtek az esperességbeli lelkészek 

közül: a dacsolami, kitől 8 és a bakabányai, kitől 13 egy-
házi beszéd jelent meg a Bodiczky Mihály által szerkesztett 
„Svedectví víry" czimű egyházi beszéd gyűjteményben. A 
bakabányai lelkész ezenkívül a „Straz na Sione" czimű 
belmissiói lapnak, valamint a Tranovszky naptárnak állandó 
munkatársa lett. 

23. Esperes3égünk segélyezi a magyar prot. irod. 
társaságot évi 6 frttal ; a Luther társaságot évi 4 frttal ; 
az országos árvaházat Budapesten évi 6 frttal. 
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24. Az egyházmegyénkre kivetett hozzájárulás a 
bányakerületi hiány fedezésére 121 frt 52 kr még a mult 
évi julius 4-én bekiildetett a ker. pénztárba. 

25. Az első magyar ált. biztos, társaság által kiállított 
1894. évi számla-kivonat szerint kapott esperességünk 
segélyző intézete 30°'0 os jutaléka fejében 124 frt 52 krt. 

26. A mult évi deczember 9-én a hős Gusztáv Adolf 
svéd király születésének 3 százados évfordulója emlékére 
megtartott hála-istentisztelet alkalmával befolyt egyház-
megyénk területén, a központi gyámintézet javára összesen 
106 frt 94 kr., mely összeg részleges feltüntetés mellett, 
megillető helyére beküldetett. 

27. A bányakerületi segélyző-intézeti pénztár kimuta-
tása szerint, ugyanazon intézőt vagyona, — melynek 
különösen egyház-megyénk lelkészi testülete, a törvény 
által is elismert jogrészese, — volt 1894 végén: 
104,819 frt 49 kr. A vagyon-gyarapodása a lefolyt évben 
teszen : 4359 frt 13 kr. Midőn ez a közgyűlés tudomására 
hozatik — egyszersmind előterjesztetik a nógrádi esperes-
ség közgyűléséből keltezett átirat, a melynek értelmében 
esp. közgyűlésünk felhivatik, hogy csatlakozva a testvérek-
hez — sürgessük a leszámolást a bányakerülettel szemben. 

28. A mídön végre az esperes jelentené, hogy főt. 
püspökünk f. évi junius 25-én, — mint az érettségi vizsga 
elnöke Selmeczbányára jött s őt megillető kitüntetéssel 
fogadtatott ; de miután hivatalos teendői sürgősen másfelé 
szólították, — junius 29-ki megbízásából a képzősök képe-
sítő vizsgáján ő (esperes) helyettesítette, — megköszöni a 
közgyűlés elnéző türelmét s kivánja, hogy jó Istenünk 
áldó kegyelme legyen mindnyáján mi velünk! 

Selmeczbánya, az 1895. évi julius hó 23-án. x. 

Tolna Baranya-Somogyi esperesség gyűlése, mely szá-
mos tagok, különösen a \ilági urak, a birtokos osztály — 
a mi ritkaság számba megy — dicsérendő részvételével 
Gyönkön tartatott f. hó 17-én. Kezdődött egyszerű két 
vers ének és sajnos, nem mint már megszoktuk Sántha 
költőnk tartalmas, mély értelmű, magas szárnyalású, 
alkalmi verses, hanem a helybeli lelkész csak agendális 
imájával, végzendő énekvers nélkül, 30 frt 53 kr. gyám-
intézeti oifertoriumnial. 

A g y ű l é s k i v á l ó m o z z a n a t a : az uj jegyzői 
kar és alesperes beiktatása. 

S i g n â t u r á j a : a lelkesült munkakedv. 
F a c i t f a c t u m j a : a kötelességteljesitésscl járó 

lelki békeség. 
A közgyűlést ngs Nádossy felügyelőnk nyitotta meg. 

Szívből üdvözölte a számos jelenvoltakat; megelégedéssel 
constatálta a zsinati törvények követelte mult évi nagyobb 
munkaerőkifejtést, ép úgy a gyülekezeti leikészek, mint 
különösen az esperességi egyes megbízott tagok részéről ; 
bizodalommal kérte az ép oly lelkesült fontossággal és 
készséggel jövőre is előlegezendő hathatós támogatást és 
segítséget az elnökség részére; örömtelt büszkeséggel em-
lítette a nagyreményű, példány képül szolgálható Bonyhád 
algymnasium immár, elmúlt jubileumát, mely intézetnek 
millenniumi alapképen a vármegye 50,000 frt tőkét sza-
vazott meg, a többi aprólékos kikötések között azon hatá-
rozott kívánsággal, hogy a záró vizsgákra a megye alispánja 
meghivandó, a tőke pedig érintetlenül a megye tulajdona 

^ marad éa abba át is megy a gymnasium esetleges meg-
szűnésével ; továbbá, hogy a magas kormány az eddig 
2000 frt subventio helyett 5000-et helyezett biztos ki-
látásba ; végül pedig figyelmezteti a gyűlési küldötteket, 

! hogy a tanácskozási munkában kitartó komolysággal mind-
végig résztvegyenek. 

Alesperesünk egy kiküldött bizottság élén fontos 
hivatása teljes tudatában, arczán is visszatükröződött mély 
meghatottsággal és ihlettséggel megjelenvén, először is 
Guggenberger hivatali elődje részéről üdvözöltetett, ki isJán. 
ev. XVI, 7, alapján előbb elbúcsúzott a tanügytől, szeretett 
gyermekétől, melyet olyannyira kedvelt, hogy szükséglett 
gondozása közepette csakis hanyatló testi ereje kény-

( szerítette azt elhagyni. Jobb néktek, hogy elmegyek — 
úgymond — mert ime Ap. cs. X ; 20, 21. 33, alapján eljött 

I az a „Vir fortissimus", ki ifjúkora óta a tanügyekben 
jártas, hogy volt édes gyermekemet tovább dajkálhassa 
szeretettel. 

Az erre következett eskü letételével elmondotta az 
uj szolgatárs nagy hévvel és önérzetességgel székfoglalóját, 
prograuimját. Szívből jövő hálás köszönetet említ, hogy 
ép őt az érdemetlent érte, feltalálta e kitüntetés. Szentül 
fogadja ama mennyei parancs szigoru betartatását : 
„ V a l a k i k ö z t e t e k e l s ő a k a r l e n n i , a z l e g y e n 
a t i s z o l g á t o k " , azonban ezen kérelem kíséretében, 
hogy az esetleg előállható versenygés és emulatióval járó 
terhek megosztásában kiki igyekezzék részét kivenni, köte-
lèsségét teljesíteni. Korbácsütésekkel dicsekedett — úgy-
mond — Pál ap. és ha majd nekem is szenvednem kell, 
megadással elviselendem. Érzem gyengeségemet nagy-
tehetségű elődömmel szemben, ismerve elvállalt tisztségem 
nehézségeit ügy és hatáskörömbe eső dolgaim bonyolult 
voltát; de — „ha szólnotok kell, ne aggódjatok, hogy 
mit" — biztat Uram mesterem, ha gyenge vagyok, nagy 
és erős az Isten. Hogy mi lesz működésem eredménye? 
A siker Isten kezében van. Fölemelt fővel merem igérni, 
hogy hív leszek ev. ker. ág. hitv. egyházamhoz. Sem 
mélység, sem magasság egyház- és iskolától el nem válasz-
tand. Hű teljesítését várja az iskolaelnökök és tanítók 
kötelességeinek. Mint hű volt a tanítókar eddig, hű legyen 
azután is. Ne akarjanak hiába futni, hiába vágni a levegő 
eget. Kéri a teljes bizalmat, ha megnyeri, G. Adolffal 
végzi : „Előre bátran, velünk az Isten." 

Ezen lelkesedéssel, meghatottsággal és önérzetességgel 
elmondott programm után elbúcsúztatta főesperesünk eddigi 
hű munkatársát, a tanügy vezetőjét. Bánat és öröm — 
úgymond — e két ellentétes kedélyhangulat tusakodik 
szivemben és zavarja normális lelki állapotomat. Dicséri 
Guggenberger valóban önzetlen önfeláldozó fáradozásait, 
vele szemben tanúsított jóindulatát és jóakaratát, mint 
a hogy nem egyszer helyette végezte a főesperesi teendőket 
is. Ügy és hatáskörébe sohasem avatkozott, mindig szent volt 
közöttük a collegialitás és békeség és egyetértés, de mégis 
„viribus unitis" együttes a működés, együttes a szenvedés 
és öröm, mint igazi barát sokszor kölcsönös a vigaszta-
lás és biztatás. Volt mindkettőjükben igaz ügyszeretet, 
hiányzott mindkettőjükben a h i ú s á g , mint igazi munka 
és segítő társak vezettek, irányítottak, végeztek. Könnyek 
között kéri : Ne válj el, maradj velünk. — De örömérzete 
elválasztja leikében az aggodalmat. Uj ember ugyan, de 
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kipróbált, a tüzpróbát is már kiállott eró' áll előtte, ki 
nem „terra incognita"-ra lép e pillanattal. 0 bátran elő-
legezi nékie a bizodalmat, kérheti ugyan arra az egész 
esperességet teljes megnyugvással ; de viszont várja a 
collegialitás és barátság érzetével kapcsolatos ugyancsak 
ezen feltétlen bizodalmat és eddig fennállott szerető viszony 
hű fenntartását, ápolását. Üdvözli szivéből. Isten áldását 
és megsegitő kegyelmét kéri mindkettőjükre a távozóra és 
beiktatottra egyforma szeretettel, a jegyzőkönyvi elismerés 
köszönetét a lelépő alesperes részére, ki sokszor kettős 
sáfárkodásában, néha erejét felülhaladó kitartással hű vala 
az utolsó perczig. 

Es miután ennek utána az uj jegyzői kar Wies* 
ner Boldizsár majosi lelkész, volt alesperes candidatus, 
Becht Henrik lelkész és Thiringer Lajos lelkes egyház-
felügyelő személyeiben, a kipróbált buzgó régi erő, Kurcz 
Vilmos egybázm. főjegyző oldala mellé feleskedtetett, és 
elhatároztatott titkos szavazás útján a kerületi képviselők 
választása, melyre szavazattöbbség jogán Sántha, Wiesner 
és Graf, sorshúzás útján Tom ka lelkész, valamint Fördös 
Vilmos, Thiringer Lajos, Ivurcz Vilmos és Pesthy Mór 
világi urak küldettek ki; — felolvastattak sorban az át-
és leiratok. 

F ő e s p e r e s u r u n k j e l e n t é s e kapcsán felhívja 
ujolag egyrészt az összes keresztyénséget érintő országos, 
másrészt a zsinati törvények iránti úgyis fokozódó figyel-
münket. Az előbbiek — úgymond — megbolygatni lát-
szanak a lelkész és hivek közötti eddigi szoros kapcsot, 
de bizik népünk vallásos érzületében, melylyel bátran 
küzdelembe mehetünk az egyes, esetleg eltévelygők vallási 
közönyösségével; de meg főkép a t i s z t a ev. e r e j é b e n , 
melyen, ha hivatott kezelői részéről, tiszta, önzetlen szán-
dékkal, igaz, lelkesült buzgósággal folytattatik a küz-
delem, a benne elhelyezett mérhetetlen isteni kegyelménél 
fogva, még a pokol kapui sem vehetnek diadalmat; — 
e z e n e v a n g e l i u m i h i t erejében, mely nemcsak hogy 
legyőzendi, de — jólehet akad és kell is, hogy akadjon mun-
kája, teendője, küzdelme és diadalma, néha több, néha keve-
sebb a világ végezetéig— máris legyőzte a világot; és ennek 
következtében a lelkészek ténykedését — (igen, ha tel-
jesen függetlenek lehetnének, megengedhető, de mikor még 
az egyesek önmagukra hagyatottaknak a „prudentia pasto-
ralis" révén nagy nehezen és el valahára sikerült és közölt 
„robott" megváltását és az egyházmegye csak „ad per-
sonam" fogadja el, biztosítom a főesperes urat, ha szolga-
társak jó munkáját szolgatársak rontják, igen kétséges 
eredménynyel) — a „belmissió- és curapastoralis"-ra utal-
hatja. A zsinati törvények pedig az immár tárgyalandó 
kerületi és egyházmegyei és határozottan minden egyház-
nak készítendő községi szabályrendeletekkel, lassan bár, de 
biztos eredménynyel a megvalósulás, megtestesítés stá-
diumába lépnek és így a jelenleg egyházhivatalban levő 
generatio — egész természetesen — legnehezebb, készséges 
és odaadó munkálkodását kívánja és igénybe is veszi. 

Egyidejűleg örömest felemlíti a jelentésében, bogy 
Bonyhád algymn. könyvtára Jókai diszművét ajándékba 
kapta, jubileuma lélekemelő ünnepélyességgel lefolyt; de 
sajnálattal, ugyancsak Bonyhád presbyteriumának reniten-
tiáját, melylyel a közalapi ivek aláírását megtagadta és 
őket e miatt legalább keményen megfedetni kéri. Sajná-

lattal továbbá Mucsfa lelkészének paphoz méltatlan ki-
hágásai miatt történt hivatalos felfüggesztését. Péter Lajos 
bidasdi pap elhalálozását, ennek özvegye kielégíttetését. 
Kis-Tormás eltávozott felügyelőjének 25 frt toronyórai ado-
mányát és helyébe Sass László borjádi nagybirtokos meg-
választatását. Szeibold Károlynak bidasdi administratorrá 
és Miillernek kalasznói rendes lelkészszé történt alkalmaz-
tatását. 

T á v o z ó a l e s p e r e s ü n k u t o l s ó j e l e n t é s é b e n , 
— de azért hinni és reményleoi akarjuk nem hattyúdalá-
ban — aggódva említi tanerőink fokozódó hiányát, mely 
főképen onnét ered, bogy tanfelügyelőink foJyton csak 
sürgetik és sürgetik az osztályok szétválasztását, a szük-
séges tantermek felépíttetését, a nélkül, hogy hatalmuk-
ban állana a szükséges tanerőkről is gondoskodniok és 
ennek következtében az eredményt, mely zsúfolt iskola 
daczára, de egy állandó tanerő vezetése mellett, sokkal 
örvendetesebb nemcsak bogy hátráltatják de koczkáztatják 
e sokszori tanerőhiány s a még többször előforduló személy-
váltakozás miatt, mely bajon egyedül a segédtanítói állo-
mások rendszeresítésével lehetne segíteni oly formán, hogy 
az egyes érdekelt erőtlen egyházak, az 1893. 26. t. cz. 
által biztosított jogaiknál fogva az állam segítségét igénybe 
vennék ; de sőt a milleniumra való tekintettel sikerrel 
igénybe is vehetnék. A tanítók nyugdíjhányadát illető 
kérvényezésére, illetőleg annak törvény magyarázatát és a 
ministeri kettéosztásos rendelet megszüntetését czélzó, 
alesperesünknek, az egyetem által történt, saját felterjeszté-
sére, még eddig válasz nem érkezett. Örömmel említi Murga 
példáját, bogy tanítói fizetését önként megjavította és 
Döröcske tanítója a nagyreményű Hetvényi Géza „Ünnepi 
s z ó r a k o z á s " czímén egy kötet költeményeit, melyet 
mint pártolásra igen érdemes első zsengéjét a közönség 
becses figyelmébe ajánlja. 

A pénzügyi bizottság jelentésében, Bonyhád dédelge-
tett algym. érdeklő része vonta magára a közfigyelmet. E 
gym. részére jövőre a ministerium 5000 frt évi subventiót, 
a vármegye pedig 50,000 frtos millenniumi alapítványt 
ígért. Ezen örvendetes kettős ígéret terhére immár a 
tanári kar, a minister azon egyik kijelentése túlságos elő-
térbe helyezésével, miszerint az állam segélye főképpen a 
tanárok jobb dotálására adatik ; egy tervezetet nyújtatott 
be, melyben többiek között a tanerők fix fizetése 1200, 
1400 és 1600 írtban az azonfelüli 5 öd éves pótlék és lak-
bér illetményekkel propagáitatik. Könyv- és szertárra 
550 frt. Ephorusnak 200 frt, még az iskolabizottsági 
tanárjegyzőnek is 100 frt t i s z t e l e t d í j , valamint 
100 frt a szegény tanulók ú s z o dajegyeik vásárolhatására. 
Contempláltatik e mellett még jövőre egy külön vallás-
tanári állomás is, igaz egy időre 600 frt fizetéssel. 

De már most kérem, ezen, mi kedves, gazdag algym. 
a szegény küzködő egyházak a még 800 frtos minimumot 
sem élvező, a gabonaárak csökkenésével jövedelmükben 
folyton károsodó papok és szegény tanítók filléreiből állít-
tatott, tartatott sokáig egyedül, és tartatik fenn nagyobb-
részt most is. Ezen szegény papok igy legfeljebb két új-
ságot járathatnak sajátjukból, hogy valahogyan végkép 
el ne penészedjenek, tudományos kiadványokra éppen nem 
jut; tbeologiai egyetemes akadémiánknak könyvtárára is 
csak 200 frt juthat; és itt egy algym. 550 frt tételével 
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állunk szemben.. — (Ha sok a pénzünk szervezzünk egy 
5-ik osztályt!) — Késmárk leggazdagabb főgym. tanári 
fizetése még koránt sem üti meg az állam követelte 
mértéket; — és mi egy félmilliós alappal bíró intézeten 
is túl akarunk tenni, De hozzá még, hogy vagy húsz évvel 
ezelőtt egy bizonyos, az egyházmegyének a gym. pénztárával 
szemben hozott jegyzőkönyvi határozata alapján, adósságának 
el nem ismert, hanem csupán csak a gym. fentarthatása 
érdekében magát önként egy ideig kamatfizetésre kötelezett 
összegró'l lévén szó, jóllehet, Ngs. felügyelőnk indítványára 
az egyházm. pénztára jószántából 10 évig 4°/0 kamatot 
ajándékozni hajlandó volt, ezen házi pénztár, melyből az 
alesperes csak 50 frt postaköltséget húzhat folytonos 
deficittel záródik és ujabb jövedelmi forrásokról a gyüle-
kezetek túlterheltsége folytán gondoskodni merő képte en. 
itt pedig az ephorus tiszteletbeli hivatal 200 frtos és gym. 
jegyző 100 frtos tételével állunk szemben, — már csak ha 
méltányossági tekintetből, még sem fogadtatta el, hanem 
határoztatta, fizesse az egyházmegye — kíváncsi vagyok 
honnét, a 4% kamatot és törleszsze az állítólagos 
1700 frtos cathedraticum agentionaléval összekevert summát. 

Adja az Isten, szívből óhajtom, hogy algymnasiumunk, 
melynek anyagi jóléte emelésére, — és azt még az ellen-
tétes véleményüeknek is kell ismerniök — tanáraink 
egyetemlegesen igen felette fáradoznak, hogy minta gym. 
legyen minden tekintetben. De óhajtandó, hogy ha 
már külön hitoktató tanárnak lennie kell, hogy ő neki 
is soraikban szoritassék 1600 frtos fizetés, nehogy 
a phisika 1600 ; a vallás 600 frt értékűnek látszas-
sák. Továbbá legyenek egy kis tekintettel a szegény fen-
tartó testületre is, melynek ezentúl talán jó és tanácsos 
volna, oly lelkes kizárólagos kiváltsággal, nemcsak a 
t ö b b n y i r e i d e g e n f e l e k e z e t ű algym. fiak 
nevelésére, de egyházi mezején növekedő s a j á t v é r ű 
leányai nevelésére is egy kis gondoskodással lennie; és 
végre ha a tanár urak a lelkészek példájára egy kis önfel-
áldozó lemondással volnának, talán talán találkoznék ezen 
iskolánknak még egyébb sürgősebb hiánya és szükség-
lete is ! ? 

Ugyancsak e pénzügyi bizottság jelentése alapján 
egyes egyházak kerületi eddigi tartozásaira nézve újból 
határoztatott, hogy a kerület elvalahára rendelje már el 
ez egyesekkel szemben a legszigoiúbb végrehajtást, nehogy 
egyesek miatt az egyházmegye jó hírneve továbbra is 
csorbuljon; — azontúlra pedig önként kötelezi magát az 
egyházmegye az évi járadékok szigorú behajtására, a 
miért is az összes pénztáros urak kéretnek a hátralékoso-
kat évről évre az elnökséggel tudatni, hogy azoktól részint 
letiltás, részint végrehajtás által beszerezhesse ; nehogy az 
egyének elhalálozása folytán az özvegy és árvák sinyeljék 
meg azok hanyagságait. 

Tárgyaltatott még az államsegélyt illető hányada 
érdekében feljutandó tervezet, melynek alapján az egyházm. 
szükségei és kér: 1. Missiói czélokra : Szlavóniai missio, 
Szlatin központtal 400 frt. Dunaföldvár 300 frt, Szt. 
Miklós 300, Pécs 400 frt, Kaposvár 200 frt, Maráza 200, 
Miszle 200 frt és Hács missiói központokra 200 frtot. 
2. Bonyhádi algym. hitoktató-tanára 600 frt. Egyházmegyei 
administratio, esperesek fizetésére 600 frt; esperességi 
káplánokra 400 frt. 3. Közigazgatási szükségletekre 

600 frt. 4. Lelkész-özvegyek és árvák segélyezésére 
600 frtot. Összesen 5000 frtot. 

És ezzel az első nap munkája véget ért. 
(Folytatása következik.) 

^ l l f I l i R , 
— Az előfizetéseknek és a hátralékoknak mielőbbi be-

küldését kéri a szerkesztőség. 

— A dunáninneni ág hitv. ev. egyházkerületnek 
Pozsonyban tartandó 1895. évi közigazgatási üléseinek sor-
rendje: A u g u s z t u s 19. reggeli 8 órakor: papi vizsga 
(a nagy templom sekrestyéjében), 10 órakor: pénzügyi bi-
zottság (az egyházi irodában, Konvent-u, 6. sz.), délután 
2 órakor : tanügyi bizottság (a lyceum könyvtártermében), 
4 órakor: szabályrendeleti bizottság (ugyanott), 6 órakor: 
gyámintézeti bizottság (egyházi irodában). A u g u s z t u s 
20, reggeli 8 órakor : papi értekezlet (a lyceum könyvtár-
termében), 10 órakor: gyámintézeti közgyűlés (ugyanott), 
délután 2 órakor : az esperességi elnökségek értekezlete 
(ugyanott), 3 órakor: a segélytosztó bizottságok értekez-
lete (egyházi irodában), 5 órakor: a kerületi gyűlés elő-
értekezlete (a lyceum könyvtártermében), a) a napirend 
megállapítása, b) a képviselők megbízó leveleinek s jegyző-
könyvi kivonatainak átadása. A u g u s z t u s 21. reggeli 8 
órakor : Istentisztelet a nagy templomban, egybekötve 
offertoriummal a gyámintézet javára, 9 órakor kerületi 
közgyűlés (a lyceum könyvtártermében), délután a kerületi 
gyűlés megbízásából eljáró többrendű bizottságok ülései az 
általuk kitűzendő órákban és helyiségekben (a helyiségek : 
könyvtárterem, egyházi iroda, a theologiai akadémia vala-
mint a lyceum tanári terme). A u g u s z t u s 22. esetleg 
23-án a kerületi g )ü l é s folytatása. Jegyzet. Ezen sorrend 
egyszersmind meghívó az összes ülésekre. Kelt Romhány-
ban, 1895. julius hó 14-én és Liptó-Szt.-Miklóson, 1895. 
julius hó 17-én. A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
elnöksége : 
Baltik Frigyes, Laszlcáry Gyula, 

püspök. a dunáninneni egyházkerül, felügyelője. 

— Egyházmegyei közgyűlések. A budapesti egyházme-
gye jul. 3U án .Budapesten, — a hegyaljai egyházmegye 
aug. 1-én Diósgyőrött, — a pozsonyvárosi aug. 15-én 
Pozsonyban tartja közgyűlését. 

— A felső-lővői tanintézetek f. hó 28-án tartandó 
jubileumi ünnepélyének sorrendje: 1, a vendégek üdvözlése 
2. ünnepélyes Istentisztelet, végzik : az oltári szolgálatot 
U Ire i c h Pál, német szt. mihályi lelkész, német szt. be-
szédet tart: S t e t tn e r Gyula főesperes, felső-lővői lelkész, 
magyar szt. beszédet mond S e r e g é l y Dávid szalónaki 
lelkész; 3. ünnepély a szabadban: H ö l l i g Károly igazgató 
német- és H o l c h Ottó hitoktató magyar beszédével, 
4. diszlakoma. 

— Arany menyegző. S t e h l o Andor, érd. nógrádi 
esperes és nyugalomba vonult budai lelkész, k. nejével 50. 
évi boldog házasságának hála ünnepélyét fogja f. hó. 30-án 
megtartani. A nemes munkát teljesített s a Gusztáv Adolf 
egylettel való összeköttetésben számos egyház és közintézet 
körül nagy érdemeket szerzett férfiú, az áldott szívű nő 
és anya, az őket környező gyermekek és unokák fogadják 
e szép ünnephez legőszintébb s legmelegebb üdvkivánata-
inkat. A kegyelemnek Ura tartsa meg sokaknak drága 
életüket boldogságban. 

— Segéd lelkész választás. Az ó-budai ev. leányegyház 
hitoktatói és segédlelkészi állásra f. hó 21-én tiszt. O t t 
Fülöp, szeghegyi s. lelkész úr választatott meg. Isten áldja 
a választottat s kisded, de buzgó egyházát is. 
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— Sajtóhiba: lapunk nault 29. számának 235 ik olda-
lán egy K e n e s s e y Béla nevével bevezetett vegyesnek 
utolsóelőtti sorában e helyett: „a tanárképzőbe járó hall-
gatók csak évi 50 fr t . , . stb. teendő évi 80 fr t . 

P A L Y A Z A T O K . 

Ág. hitve ev. külföldi egyetemre menő több rendbeli 
hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti 
ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré 
teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanu-
ló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymnásíumi tanár-
pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 
német birod. markból álló ösztöndíj fog a jövő 1895/96. tan-
évre kiosztatni. — Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven 
át élvezhetők. 

Az e lnyerhetés f e lvé te l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már ís két 

évi folyamot jól vegzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen, 

3. Azonkívül mindenik folyamodó, a választott pálya 
különbsége nélkül, legyen: 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helj'e-

sen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyetemeken 
levő mindazon lelkészi- vagy tanári jelöltek, kik már 
egy év óta a Glosíus Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett 
1895. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lel-
készi- s tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett minőségi 
feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 
1895/96. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt megirt 
kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár 
hitelesített másolatban melléklendő tanodai — ha van 
candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítványok-
kal ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettséget is 
tartalmazó, sajátkezűen írt és aláírt, lakhelyüket és az 
utolsó pósta-állomással jegyzett kérvényeiket f. 1895. é. 
szeptember 30 ig való záridő előtt (melynél később be-
érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérment-
ve és lepecsételve, alólirott bizottsági jegyzőhöz, (Budapest, 
V. bálvány-utcza 8. sz. I . em.) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és 
tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak má-
sodik fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind 
a második félévre lett beíratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210. ném. bir. mark-
ról szóió sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják pósta utján bérmentesen megkapni, mi-

végre szükséges hogy egyetemi lakásukat a nyugta be-
küldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében csak 
ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek tapasz-
taltatott, ha továbbá már az első évben a philosophiát, 
beleértve a philologiát és kivált erkölcstani philosophiát 
is, szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja ; 
végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyete-
men töltött ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve, 
a pesti ág. ev. magyar német egyházgyülekezett tanodájá-
ban, ha kívántatni fog, mérsékelt dij mellett egy évig 
segédtanári hivatalt viaelend. 

Kelt Budapesten, 1895, junius 27-én 

Dr. Zsigmondy Jenő, Dr. Králilc Lajos, 
jegyző. elnök. 

A zay-ugróczi (Trencsén) ág. evang. egyház magyar 
és tót nyelvben teljesen jártas k á n t o r t a n í t ó t keres. 
J ö v e d e l e m mindenféle czímen 700 frtra becsültetik. — 
Okleveles pályázók kellőleg felszerelt folyamodványaikat 
augusztus 15-éig alólirotthoz küldjék. 

Illesz Károly, 
lelkész. 

A bényei (Pest m. u. p Gomba) ág. hitv. ev. egyház 
s e g é d t a n í t ó t keres. F i z e t é s e 280 frt. egy bútorozott 
szoba fűtéssel. K ö t e l e s s é g e az 1 — 3 osztály tanítása 
s a kántor akadályoztatása esetén annak helyettesítése. 
Az állomás szept. elsején elfoglalandó. Jelentkezni lehet 
alulírottnál. 

Biecsánsslcy Endre, 
lelkész. 

A tót pelsőczi ág. hitv. ev. anyaegyház elemi iskolái-
nak államosítása folytán f. évi szept. hó 1-ére szükségei 
v a l l á s t a n i t ó t és k á n t o r - o r g o n i s t á t . 

A v á l l á s t a n i t ó kötelessége lesz az ág. hitv. ev. 
növendékek vallástsnitása az állami népiskolában és szük-
ség esetén helyettesíteni a lelkészt az ő papi functióiban, 
Fizetése álland : az állampénztárból a vallásoktatásért 
nyerendő segélynek beszámításával 410 frt készpénz, 14 
hektoliter rozs, 4 hektoliter búza, szabadlakás s az e 
mellett fekvő kertnek szabad használatából 

A k á n t o r-o r g o n i s t a kötelessége lészen : az isteni-
tiszteletnél, nemkülönben az egyházi esketéseknél orgonálni, 
az éneket ve?etni, ezt esetleg az állami népiskolában is 
tanítani, az Úrvacsorához szükséges ostyát szolgáltatni s 
végre az egyháznak, — melynek istentiszteleti nyelve a 
szláv, — jegyzői teendőit ellátni. Fizetése: készpénzbeli 
245 frt ; 14 hectoliter rozs ; 4 hectoliter búza : minden 
temetés után 50 kr., három ünnepi offertorium, a gyónó-
pénznek ^̂ Iq-oú része s szabadlakás és kert. 

Az ezen állások bármelyikét elnyerni óhajtó pályázók 
szíveskedjenek okmányokkal kellően felszerelt folyamod-
ványukat augusztus 17-ig alulirotthoz beküldeni. 

Kelt Tót-Pelsőczön (Zólyom m,) 1895, évi július 22. 
Kusma Adolf, 

ev. lelkész. 

WIOAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN, 


