




J e g y z ő k ö n y v e 
a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület Buda-Pesten 1873. ok-
tóber 28-dikán és folytatólag 29 és 30-dik napjain mélt. báró 
Podmaniczky Frigyes egyházkerületi felügyelő' és főtisztelendő 
dr. Szeberényi Gusztáv superintendens urak ikerelnöklete alatt 

tartott rendes évi közgyűlésének. 

3 } , v - v 4 A /" . 4 
Á" J e l e n v o l t a k 

A bács szerémi esperességbői : Belohorszky Gábor, főesperes, 
Skultéty Ede alfelügyelő, Mrva György petrováczi lelkész. 

A bánsági esperességbői : Kramár Béla, főesperes, Moczkovcsák 
János nagybecskereki lelkész. 

A barsi esperességbői : Bodó Lipót, esp. felügyelő; Dedinszky Já-
nos esperes. 

A békési esperességbői : Kemény Mihály esp. felügyelő, Sár-
kány János esperes; Jeszenszky Károly, Petz Gyula, Szeberényi An-
dor, lelkészek; Tavaszi János orosházi egyházi felügyelő ; Plavecz 
György szarvasi helyettes felügyelő; Reök István, Tatay István főis-
kolai igazgató ; Dlhányi Zsigmond tanár. 

A budapesti esperességbői : Fabinyi Teofil felügyelő; a pesti ma-
gyar gyülekezetből : ft. dr. Székács József érdemült superintendens ; 
Balassa István felügyelő; Illés Ádám, Haberern Jonathán, Fabinyi 
János, Zólyomi Samu és Szelényi Károly; a pesti német gyülekezet-
bolti Lang Mihály érdemült esperes; Kund Vilmos, Karsch Károly. A 
pes : szláv gyülekezetből : Bachat Dániel lelkész, Babilon János, Hek-
kel Lajos, Budinszky György. A budai gyülekezetből : Scholcz Gusz-
táv lelkész, Hunfalvi János felügyelő, Andaházy László, Tomasek Pál; 
a váczi gyülekezetből : Benkár Dénes, Voigt Frigyes. 

A honti esperességbői : Lőrincsék János főesperes, Hrencsik Ká-
roly alesperes, Sembery István esp. főjegyző, Breznyik János igazgatő 
tanár, Gyura Adolf esp. ügyész. 

A nógrádi esperességbői : Pékár Lajos főesperes, Vladár János, 
Vladár Viktor, Szontagh Pál, báró Podmaniczky László. 
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A pestmegyei esperességből : Sárkány Sámuel esperes, Rudnay 
József felügyelő, Margócsy József, Kemény Sámuel, Kemény János, 
Lauko Károly, Galle Andor, Melczer Gyula. 

A zólyomi esperességből : Radvánszky Antal esp, felügyelő; Do-
leschall Sándor E. főesperes, Raab Károly lelkész, Osztroluczky Géza; 
— és számos egyebek a kerületből. 

A közgyűlés kezdetét képező istentisztelet végezte után, a kerület 
küldöttei az ülésteremben egybegyűlvén, felügyelő ur a megjelentek 
szives üdvözlésével a gyűlést megnyitja. Röviden körvonalozván az 
utóbbi együttlét óta történt s az egyház életébe vágó nevezetesebb 
eseményeket, különösen hangsúlyozza, azon az egész hazát nem régi-
ben átrezgett s mérvadó körben támadt fontos eszmét, mely az állam 
és egyház közti viszonyok rendezésére nyújt a közeli jövőben kilátást; 
hangsúlyozza továbbá azon nem kevésbé lényeges kérdést, mely a tör-
vényhozás terén hihetőleg legközelebb szinte megoldást fog nyerni, 
nevezetesen : a középtanodákról szóló törvényjavaslat elfogadását a 
törvényhozó testület által, minek kapcsában melegen felkéri a kerüle-
tet, hogy középtanodáinak a lehető legjobb karban tartását, mint eddig 
— ugy kivált a jelen körülmények között, legelső s legfőbb gondjai 
közé sorozza; végre felemlíti felügyelő ur, hogy miután e tisztét Isten 
segedelmével hat éven keresztül viselte, a legutóbbi időkben azonban 
igen sokban megváltozott s minden idejét igénybe vevő magánkö-
rülményei azt helyezik kilátásba, hogy felügyelői tisztének — a leg-
jobb akarat mellett sem felelhetne meg ugy, — mint lelkiismerete pa-
rancsolná : a kerület eddigi bizalmát meleg szavakban megköszönve, 
felügyelői hivataláról ezennel határozottan lemond, s felkéri a kerüle-
tet, hogy a szavazást már ezen gyűlésből elrendelje; nehogy azonban 
fenakadás fordulhasson elé, kinyilatkoztatja, hogy hivatalát utódának 
megválasztásáig egész készséggel hajlandó folytatni. 

1. Mindenekelőtt a kerületi tisztikar teljes kiegészitése lévén 
szükséges: 

Győry Vilmos, mint a mult gyűlésen megválasztott egy-
házi jegyző teszi le hivatalos esküjét. 

2. Ezen tárgy kapcsában felügyelő ur fájdalmasan jelenti, hogy az 
ugyancsak a mult gyűlésen megválasztott világi jegyző, Plachy Berta-
lan időközben elhalálozván, áz ezáltal ismét üresedésbe jutott világi 
jegyzői hivatal a szokott módon történő választás által lesz betöltendő: 

A kerület fájdalmas érzelemmel veszi tudomásul a sok 
szép reményre jogositó fiatal férfiú kora halálát, s egyszers-
mind elrendeli, hogy a világi jegyzőre adandtí szavazatok, a 
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holnapi gyűlést megelőzőleg, reggeli nyolcz óráig a felügyelő 
urnái benyujtassanak. 

3. A jegyzői hivatal betöltésének kérdése elintéztetvén, a köz-
gyűlés visszatér szeretve tisztelt felügyelője megnyitó beszédében ki-
jelentett lemondására. Minthogy azonban a minden oldalról nyilvá-
nuló sajnálkozás és kérelem sem vehették rá felügyelő urat lemondása 
visszavonására : 

A közgyűlés e lemondást a felhozott körülmények döntő 
erejének alapján, elfogadja; köztiszteletben és szeretetben 
álló felügyelőjének, méltóságos báró Podmaniczky Frigyes 
urnák hálás köszönetet mond, mindenekben a leghívebben 
betöltött hivataloskodásáért, s egyszersmind az uj felügyelő-
választást elrendeli. A felügyelőre adandó szavazatok, 1872. 
martius 1-sejéig, főtisztelendő superintendens úrhoz külden-
dők be, — ki mellé szavazat-bontó bizottság gyanánt Ke-
mény Mihály, Rudnay József és Tavaszi János esperességi 
és egyházi felügyelők, Sárkány János esperes, Haan Lajos és 
Győry Vilmos lelkész urak neveztetnek ki. 

4. Superintendens ur a kerületben történtek rajzát e következő 
jelentésében vázolja : 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés ! 

Számot adok az egy év lefolyása alatt viselt dolgaimról s a kerü-
letünkben történt azon egyebekről, a mik a m. és f. kerületet legköze-
lebbről érdeklik. 

Nehezen sulyosodott ránk Isten keze az országszerte uralkodott 
járvány alatt; s nagyot tett rajtunk az Ur, bennünket idáig segítve. 

Évi jelentésem beosztását, illetőleg először is a közvetlen befo-
lyásom alatt történtekről kivánok beszámolni, aztán a főt. elődöm ál-
tal felállított czimek s pontok szerint. 

Martius közepén a hontmegyei h á t h i egyházba utaztam el. 
Az ottani hivek 7 év óta templomuk felépítése gondjával küszködnek. 
A 900 lélekből álló egyház, mióta a templomot épiti, az alig 100 sze-
mélyt befogadható iskolai teremre van szorítva, 30,000 frtot költöttek 
az építésre s templomukat még sem használhatják isteni szolgálatra ! 
Arra szólítottak fel, hogy kölcsönt eszközöljek számukra, holott már is 
19,000 frtnyi adósság terheli őket ! 

Megérkezvén a nevezett egyházba, ugy találtam, hogy a gyönyörű 
góth stylu templom — igaz — érdemli a rája forditott s fordítandó 
költséget, mert minden tekintetben remek mű : hanem költségessége 
felülmúlja a hitbuzgó, de számra s vagyonra nézve gyenge egyház ere-
jét. A tervkészítő 17,000-re tette az előirányzatot. Az egyháznak 
10,000-re volt. S már 19,000-nyi adósságot csinált smég legalább ek-
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kora öszvegre van szüksége, ha az épületet következetesen bevégezni 
óhajtja. 

Gyűlést tartván, a hívekkel tanácskozván, a 19,000 írt adósság-
nak birtok aránylagos fizetésére vállalkoztak — ugy — hogy egyes 
családra egész 300 frtnyi teher is háramlik; a további építtetést pedig 
megszüntetni ajánlottam s egyelőre, csak annyira való terjeszkedésre 
utaltam őket, hogy templomukat még ez ősszel áz isteni-tisztelet he-
lyéül használhassák. 

Ha valamely egyház, ugy a báthi önhibáján kivül sodortatott 
bele ezen calamitásba s megérdemli, hogy rajta segítsünk, ha máskép 
nem, kölcsön utján. 

Külömben megfigyelendő példa, hogy a hivek s különösen a lel-
késztársak nagyobb óvatossággal járjanak el, midőn építeni szándé-
koznak, s lássák be, hogy csak akkor jó a torony-épitéshez fogni, mi-
dőn számot vetettek a valósággal rendelkezésükre álló készpénzzel, ne 
pedig a majdan befolyandó segélyre számítsanak s úgy szólván, egye-
dül arra támaszkodjanak. 

Junius havában kanonszerüleg látogattam meg a zólyomi esperes-
ség következő egyházait, úgymint : a radváni, z. lipcsei, breznóbányai, 
mitói, libetbányai, pojniki, horháti, n.-szalatnai, osztroluka-dubovai, 
dobronyai, pelsőczi, bábaszéki, kralóczi és zsibritóit. 

Tizennyolcz napig tartott ezen hivatalos utam, melyhez a legszebb 
emlékek csatolvák 

A főtisztelendő kerületnek tartozom azt őszintén bevallani, hogy 
a hazai protestantismus ezen bölcsőjében a classicus, ős lutheránus 
Zólyommegyében, hol még az ágostai hitvallás tétele előtt léteztek 
protestáns egyházak : a hitbuzgóság és ősi vallásosság oly megőrzött 
és élénk, hogy a gondolkodó kegyes protestáns csak megnyugvást 
meríthet az ottani egyház-iskolai állapotokból. 

O méltósága, az esp. felügyelő azonkívül, hogy Radvánban, ősi 
várkastélyában nagyszámú vendégeit fényesen ellátta, kegyes volt 
nemcsak kisérni és istápolni utam nagy részében, de kezdve a rad-
váni határtól a megye egész területén oly intézkedéseket is tett, me-
lyek következtében a törvényes megyei bizottság mindenütt súlyt köl-
csönözött intézkedéseimnek. 

Az egyházi felügyelő urak, említve őket azon rendben, melyben 
velők az egyes egyházakban találkozni szerencsém volt, ezek : Rad-
vánszky Ferencz, Lehoczky Egyed, Bankó András, Kmet József, Thur-
zó Lajos, Balkovics Gábor, Plachy Lajos, Osztroluczky Géza és Ollik 
P á l ; hü őrei s méltó képviselői ezen e nembeli sajátságos hazai pro 
testans egyházi intézménynek s bizonyságai annak, mennyire előnyös 
evangeliumi egyházunkra az, ha oly szerencsés, mint a zólyomi espe-
resség, hogy vannak világi férfiai, a kik az egyház körül érdeklődnek 
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s annak szolgálni szent kötelmüknek ismerik, akkor is, ha az áldozat-
tal jár. Hisz magában az osztrolukai artikularis egyházban az elnyo-
matás legnehezebb éveiben, 70 éven át a protestáns isteni-tisztelet az 
akkori Osztroluczky család várkastélyában tartatott. 

Betegség miatt nem jelenhettek meg az egyházi látogatáson : 
Platthy György és érdemes fia, ifj. Platthyr György, mindketten egy-
házi felügyelők; de áldozatkészségükkel találkoztam, minthogy ők 
tisztjükkel járónak találják azon egyház-épületei biztosítási költségeit 
viselni, a melyben Ők a felügyelők. 

Mindezen egyházi felügyelőkön Isten legszebb áldása nyugodjék. 
Az egész esperességben az administratió a legnagyobb pontos-

ságban nyilvánul. A tapintatos bölcs kormányzat mindenütt észreve-
hető. A lelkészek és tanítók hun végzik teendőiket, — a lehető leg-
csekélyebb dijaztatás mellett. Nem volt egyház, melyben valami lé-
nyeges nehézség vagy sérelem jelentetett volna be. Végre örvendetes, 
hogy ezen életre való és kegyes zólyomi nép gyermekei valósággal ta-
níttatnak, fejlesztetnek, még pedig többnyire 9 havi szorgalom idő tar-
tama alatt. Az országos törvény hozzájárultával a tanügy egyik leg-
buzgóbb férfia, Doleschall főesperes által az iskolai ügy oly annyira 
szorgalmaztatik, mint talán másutt sehol hasonló mostoha anyagi kö-
rülmények közt. Az 1600 lelket számláló Breznóbányának 5 tanítója 
s ugyanannyi iskolája van; továbbá Libetbánya 1200 lélekkel 2 isko-
lát, Pojnik 1300 lélekkel szinte két iskolát tart fenn stb. 

Nem rekeszthetem be ezen tudósításomat anélkül, hogy ismétel-
ten meg ne köszönjem a zólyomi esp. felügyelő ő méltóságának, Rad-
vánszky Antal, valamint főesperes, Doleschall Sándor és az esp. jegyző, 
Thebusz János uraknak hű és áldozattal járó fáradságos közremű-
ködésüket. 

A Mindenható adja, hogy a zólyomi esperesség egyházaiban el-
vetett mag gyümölcsözzék s az ottani evangeliumi nép a legkésőbb 
időkig gyarapodva, legyen azon jótékony kovász, mely mint eddig, 
ugy azontúl is éleszt a jóra, a haza más vidékein keletkezett nagy 
részben viruló egyházakat. 

S minthogy közvetlenül ezen egyházi látogatás után Selmeczre 
vitt utam, legyen szabad az itt, különösen a kerületi lyceumban ta-
pasztaltakról e helyütt megemlékeznem. 

Mindenekelőtt azon örvendetes meglepetésben részesültem, hogy 
a főiskolától elválni készülő Breznyik János igazgatót még egy évi to-
vábbi működésre rá birnom sikerült. O meghozta az áldozatot s a főt. 
kerület ezt velem együtt bizonyosan hálával fogadja. Isten éltesse őt ! 

Jun. 24 és 25-kén a közvizsgákon, jun. 26 és 27-kén az érettsé-
gieken részt vettem. Ezen utóbbiakra vonatkozó okmányt van szeren-
csém mellékelni (nem tudom, méltóztatnak-e parancsolni, hogy az érett-
ségeltek névsora a jegyzőkönyvbe felvétessék ? szerintem felesleges.) 

Az emiitettem k e r ü l e t i l y c e u m o t illetőleg annyit je-
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lenthetek, hogy abban kitűnő tanerők működnek. Különösen a klassi-
cus nyelvek tanítása, a mathesis és történelem erősen vannak képvi-
selve. A német irodalom története német nyelven igen czélszerüen ke-
zeltetik. Az előkészítő osztálytól kezdve a főgymnasiumig egy és 
ugyanazon fegyelem, rendszer és szellem ! 

A selmeczi egyház értelmes polgárai át és átérzik a kerületi főis-
kola fontosságát a város és környékre nézve s mint hazai protestáns 
intézmény iránt a legélénkebb részvéttel viseltetnek. De számuk s 
anyagi erejük csekély, s nem képesek még többel járulni fóntartásá-
hoz, lévén tőkéjük tetemes része az intézet épületébe befektetve. Még 
azokat a csekély tanári fizetéseket is 500 — 700 írt — csak a pá-
ratlan egyházi felügyelő és főiskolai pénztárnok, K a c h e l m a n n 
K á r o l y ur feláldozó buzgósága képes — sokszor magáéból elő-
legezve — fedezni, és ha az állam nem segélyezi az intézetet, az 
országgyűlés pedig még nagyobb követeléssel lép elő a tanerők sza-
porítását illetőleg; a három százados kerületi főiskola — Felső-
Magyarország ezen ős protestáns intézménye és a magyar nemzeti-
ség bástyája — meg fog szűnni a hazai protestantismus és mive-
lődés kimondhatlan kárára. 

A) H a l á l o z á s o k : Bácskában az ó-pazuai lelkész, Reuss Be-
nő életének 32. évében, Lalityon Godra József, ottani érdemes ta-
nító és Cservenkán Hammel György, jeles fitanitó hunyt el. Leg-
utóbb pedig ugyancsak a bács-szerémi esperesség felügyelője, K u -
b i n y i Á g o s t o n , kinek félszázados meleg érdeklődése az egyház 
és iskolák körül maradandó emléket emelt közöttünk s utódainknál! 
Nem különben elhunyt ugyancsak a bácsi esperesség törvényszéki 
elnöke, Tessényi Pál, a kiben az esperesség egy köztiszteletben álló 
munkás és buzgó férfiút veszített. Ugy szinte Belohorszky Lajos la-
lityi, Rucska Benő bácsujfalvi és Vágner Sándor kiskéri tanítók a jár-
vány áldozatai lettek. 

Hontban : Buocz Gyula, a, palotai egyház felügyelője s ugyan-
azon egyház nyugalmazott lelkésze. Godra Sámuel, végre Borbély Pál 
méznevelői tanitó, a ki a nevelés terén 48 éven át áldásosán működött. 

Békésmegyében : Kuczelnik József, bcsabai tanitó. 
Pestmegyei esperességben : Sárkány Lajos, gyóni lelkész ; Zá-

moly József czeglédi 1., Horeczky Flóris pilisi, és Keviczky László zsi-
dói leánygyülekezeti tanitó. 

A pesti főgymnasium jeles igazgatója, Szénássy Sándor és tanára 
Dorner József. 

Legyen áldott emlékezetük közöttünk. 
B) V á l t o z á s o k : 1 ) A közigazgatási hivatalok körében a 

hűségesen buzgó Stűr Dániel helyébe bácsszerémi esperessé választa-
tott Belohorszky Gábor, újvidéki lelkész, alesperessé lett Gross Teófil, 
kiskéri lelkész, Bánátban pedig Frint János helyébe, a ki a bánáti 
diaspora létesítése körül kiválólag érdemesítette magát s kinek fárad-
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hatatlan buzgalma következtében a n.-kikindai és pancsovai egyhá-
zak önállókká lettek, — Kramár Béla temesvári lelkész. Hontban 
az érdemült Masztis Adám helyett, a ki esperesi tisztét 13 éven át 
hűségesen viselte, Lőrincsék János csalli lelkész főesperesnek ; Hren-
csik Károly selmeczi lelkész pedig alesperesnek választatott. 

2. L e l k é s z e k k é l e t t e k : Bácskában az újonnan keletke 
zett s általam, mert erre a bácsszerémi esp. gyűlés által sürgetőleg 
fölhivattam, a főtiszteletü kerületi gyűlés jóváhagyása reményében 
anyásitott — B e s k a i egyházban: Polereczky Pál Verseczen, Bá-
nátban Unger Nándor, Békés-T.-Komlóson Csermák Kálmán. A bu-
dapesti esperességben a szláv egyházban ; Bachat Dániel; a budai-
ban a hivataláról lemondott Sztehlo András helyébe Scholcz Vilmos; 
a pesti német egyházban, mely ezentúl két lelkészt fog tartani, Lang 
Mihály mellett Schranz János. Nógrádban : Salgó-Tarjánon Terray 
Gyula. Tiszovnikon Lacziak Mihály. A pestmegyei esperességben; Achim 
Mihály Gyónón, MargÓcsy Kálmán Dunaegyházán, ;Szirotka Gusztáv 
Apostagon. 

3. E g y h á z i f e l ü g y e l ő k k é l e t t e k : Bánátban, Sziosztrzo-
nek N.Verseczen, Pähl Ágoston Ferdinansbergen és Konrád N.-Fe-
hértemplomban. Hontban: Dacsó Pál Palojtán, Holuby Vilmos Baka-
bányán. Pestmegyei esperességben : Marossy Károly Czinkotán. Zó-
lyommegyei esperességben; Balkovics GáborPojnikon. 

4. T a n á r o k k á l e t t e k a pesti főgymnasiumban : Be-
recz Antal, Böhm Károly, Lehr Albert, Fröhlich Róbert. Ezenkívül 
Elischer József és Veber Rudolf rendes, rendkivüliekül pedig Scholcz 
Albert és Szvoboda János alkalmaztattak. 

5. S e g é d l e l k é s z e k k é l e t t e k : a folyó évben föl-
szenteltettek, névszerint : Brózik Titus Szuchánon, Csepregi György 
B.-Csabán, Ujág Károly Budán, Bodiczky Nándor Szennán, Je-
szenszky Károly M.-Berényben, Szeberinyi Vilmos N.-Lakon, Králik 
Pál Lalityon, Sárkány Pál Szentesen, F r e n y ő Gyula Sz.-Péteren, 
Klimo Vilmos Libetbányán, Sulcz Sámuel Udvarnokon és Ruttkay 
Sándor Dunaegyházán. 

b) Azonkívül: Honeczy Ödön Losonczon, Jeszenszky Nándor 
Csornádon, Rosza János Pilisen. 

6. T a n í t ó k k á l e t t e k : Bács-Szerémben : Vagner Hen-
rik Cservenkán, Csepcsányi Béla és Pratsecher Vilmos Uj-Verbászon. 
Bánátban: Nóvák József Lajosfalván, Adriányi i írpád K-Semlakon. 
Barsban: Farnadon Luppa Lajos, Hontban: Fábry János Terényben 
és Hallai Gotthard Ledényen. Nógrádban: Honéczy Sándor Vanyar-
czon, Szeverinyi János Tótkisfalun, Kmetthy Mihály Sz.-Ivánon, Kraj-
nák Lajos Apátfalván, Kuzmányi Mihály Sós-Lehotán, Gálád Samu 
Lónyabányán, Zsáry Lajos Podrecsánon, Kovách Lajos Tosonczán, 
Plavecz János Videfalván, Hankus Gyula Patvarczon, Pavlinyi Samu 
Bokriban, Molnár György Madacskán. Pestm. esperességben: Brök-
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ken István Pilisen, Laszip János Zsidón, Kupcsek Ede Ikladon, Kii-
ment János Péteriben, Krátky Sámuel Maglódon, Kovacsics Gyula 
Tapió-Szelén, Takács Lajos Tapió-Sz.-Mártonban. A pesti magyar-
német egyházban: Kurz Sámuel, Alex Albert, Luttenberger Ágost; 
énektanitóvá és templomi énekvezetővé: Schmidt Tódor, a községi 
elemi és felsőbb polgári iskolákba járó evang. gyermekek vallás-
tanitójává: Korcsek István, a budai egyházban Németh Ferencz. Zó-
lyomi esp. Paulinyi János Dobronán, Menda Andor Korponán, Kutny 
András Dubován. 

c) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k , f e l s z e r e l é s e k . 
Bácsujfalu lelkészlakára 350 frtot költött. Bajsa uj paplakot vett, il-
letőleg cserélt 1000 frton. Cservenka egy 200 frtnyi csillárt szerzett, 
Sz.-Iván 4 mázsás aczélharangot vett. Kiszács javításokra 230 frtot, 
Kuczura 550 irtot, Kulpin egyházi épületekre 600 frtot, Újvidék 300 
frtot, Palánka uj csinos iskoláját bevégezte, Ulok 375 frton harangot 
vett, Petrovácz 800 frtért toronyórát s építkezésre 1000 irtot költött, 
bold. Csányi Mihály az egyháznak 500 frtot hagyományozott, Ujver-
bász tanítójának fizetését 300 frtról 500 frtra emelte s uj tanitólak épí-
tésébe fogott. 

Iskoláikat fölszerelték, javították Cservenka, Kács, Gospodincze, 
Okér, Kiszács, Kulpin, Lality, Újvidék, Palánka, Pivnicza, Szilbás, Ó 
és Uj-Verbász. 

Az esp egyházak évi jövedelme 40,215 frt, kiadása 37,271 irt. 
Bánátban : Antalfalván a község 10 évre 100 láncz földet adott 

az egyháznak használatba, a melyből ez 80,000 frtnyi tőkét remé 
gyűjteni. Aradácz 2400 frtot fordított iskola javításra. Resicza lelkésze 
fizetesét 100 frttal javította, a fehértemplomi hivek 1000 frtot gyűjtöt-
tek egyházi czélra, Lajosíalva 3-dik elemi iskolát, Antalfalva szinte 
3-kat emelt. Hajdusitza uj iskolán az épitő anyagot összehordta. 

Az esp. egyházak évi jövedelme 13,729 frt, kiadása 11,450 frt. 
Barsban : Léva a paplak átalakítására 3300 frtot adott ki. Ne-

meskosztolány 267 frtot és N.-Szelezsény uj iskola-épületre 2500 frtot. 
Az esp. egyházak évi jövedelme 3828 frt, kiadása 2629 frt. 
Békés-Csaba uj tanítói lakot épitett. M -Berény 400 frtot költött 

iskola javitására. T.-Földvár 300 frtot fordított paplaka javítására. 
T.-Komlós 20,000 frton tornyát fedette be és iskolát állított. Szarvas 
javításokra 1000 frtot fordított; N.-Lak 4000 frtot, Szemlak paplakot 
javított, Sz.-Miklós 300 frtot költött építésre. 

A békési esp. egyházak összes bevétele tesz 81,518 frtot, kiadása 
71,896 frtot. 

Hont. A bagonyai egyház leégett egyházi épületeit nagy áldozat-
tal helyreállította. Bagyan templomát fedette be s belül újból fölsze-
relte. Cseri 500 frtot költött iskolájára. Derzsenye fiók-egyháza Sem-
ber, templomnak való telket vett. Százd templom-épitésre 1890 frtnyi 
tőkét gyűjtött. Teszér 597 frton iskolát épitett. 
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Az esp. egyházak jövedelme 31,824 frt, kiadása 29,323 frt. 
Nógrád : Nagylam templomát újból befedette, ugyszinte Denge-

leg, mely azonkívül 1750 írton uj harangot vett. Nedeliste szinte egy 
kis harangot szerzett. Kiszeli6' 500 frtnyi költséggel tantermét bővité, 
ugyszinte Uhorszka, Cseh és Szárazbrezó is. Nógrád — leányegyház 
— befedette tornyát, tanítói laka beltelkét pedig 600 frton vett térrel 
bővitette. Alsóbodony tűzvész emésztette egyházi épületeit rendbe 
szedte. Szügy elrepedt nagy harangját, Szirák paplakát javította ki. 
Vanyarcz második elemi iskoláját állapította. Alsósztregova részint bő-
vitette, részint újból épité iskolaházát s tantermét. Sz.-Iván szinte föl-
építette iskolaházát. 

Az esp. egyházak évi jövedelme tett 23,627 frtot, kiadása 19,378 
forint. 

Pestmegyei esp. Alberti tornyát bádoggal fedte, templomát kita-
tarozta 2100 frtnyi költséggel. Gyón 800 frtot fordított paplaka uji-
tására. Csornád uj iskolát építtetett és fölszerelte. Bottyán imaházához 
tornyot épített. R.-Palota 850 frton orgonát vett. Maglód uj iskolája 
900 frtba került. Péteri templom fedelét újíttatja s paplakát alakítja 
át. Hartán két uj tanterem épül. Kisapostagon uj iskola, Vadkerten 
4-dik tanterem készül. 

Az esp. egyházai jövedelme tett 33,651 frtot, a kiadás 28,179 
forintot. 

Budapestvárosi esperesség. A pesti német egyház az újonnan vá-
lasztott lelkész fizetését 1200 frtban és 150 frt fapénzben állapította 
meg, s e czélra rendelkezik alapítványokban 8535 frttal és évi kötele-
zettjárulékokban a hivek részéről 947 frttal, a lelkész fizetési alaphoz 
pedig gyűjtött 1415 irtot s egyik liive, Seeger ugyan e czélra hagyo-
mányozott 1000 frtot. A pesti magyar egyház segédlelkészének fizeté-
sét egyebeken kivül 725 ftban állapította meg. Nevezett egyházra Be-
liczay Imre hagyományozott 100 frtot. A pesti tót-egyház templom-
épitési adósságából törlesztett 2000 frtot, orgona vételre pedig gyűjtött 
500 frtot és a gyűjtést tovább is folytatja. Az óbudai leányegyház a 
dunagőzhajózási társulattól 100 frtot kapott. 

Az esp. egyházai évi jövedelme 22,019 frt, kiadása 18,288 frt. 
Zólyomi esperesség. Bábaszék temploma javítására 400 frtot köl-

tött. Beszterczebánya lelkészei fizetését 100—100 frttal, tanár és ta-
nítóinak 50—50 frttal javitotta, azonkivül a kántor javadalmazását 
100 írttal emelte. Breznóbánya kőkerítésre költött 500 frtot. Dobrona 
temploma tatarozására 600 frtot s magtár-épületre 675 irtot. Garam-
szeg szegény iskolások számára 339 frtnyi alapítványt tett. Badin 
leánygyülekezet pedig magtárt alapított. Libetbánya lelkészének 100 
frt, két tanítójának 50—50 frtnyi drágasági pótlékot adott. Mitó isko-
lája javítására 117 frtot fordított. Ocsova egy második iskola számára 
házat vett, melyre eddig 700 frtot adakoztak a hivek. Osztroluka Uj 
iskolájára 500 frtot költött. Pelsőcz egyik tanítója fizetését 24 frtta 
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és 6 kila rozszsal emelte. Radván lelkésze fizetését 100 frttal javította. 
Zólyom lelkésze fizetését 90 frttal s két tanítóját 45—45 frttal. 

D) S e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k . 1) Az állam részéről 
5000 frt. 2) A Gusztáv-Adolf egylet részéről összes küldemény 11,778 
frt 8 kr, melyből a következő egyházak részesültek : bánsági missió 
537 frt 30 kr, Fóth 104 frt 70 kr, Istvánfalva 55 frt 80 kr, Újvidék 
65 frt 15 kr, Buda 337 frt 10 kr, Pesti árvaház 48 frt 85 kr, Resitza 
318 frt 5 ki, SámsonháZa 23 frt 25 kr, Steierdorf Anina283 frt 30kr , 
Szécsény 162 frt 85 kr, Szeged 325 frt 65 kr, Versecz 186 frt 10 kr, 
Vácz 244 frt 25 kr, = 2892 frt 35 kr. 3) A magyarhoni gyámintézet 
9452 frt 93 kr, jövedelméből a bányakerületben kiosztatott 3024 frt 
11 kr, 4) e g y e s e g y h á z a k é s s z e m é l y e k . Ő Felsége a király 
Resitzának 100 frtot, Sztraczinnak 150 frtot, ő Felsége a porosz ki-
rály Resitzának 326 frtot, b. Skudier altábornagy Sándorfalvának 700 
frtot adományozott, b. Ambrózy Béla, esp. felügyelő Birdának 110 
frtot, néhai Leep József tiszttartó, Szarvason a főiskolára 1500 frtot, 
az evang. egyházra 500 frtot hagyományozott, Lavatka József ugyan-
csak a főisk. pénztárba 80 aranyat tett le, a békés-csabai népbank 
az uj főisk. épületre 200 frtot, Sárkány János esperes 100 frtot, báró 
Podmaniczky Frigyes 400 frt. A többi kegyes adakozókat közli a ter-
jedelmes főiskolai programm. B.-Csabán Marik Pál 3200 frtot adott 
harangokra, Ostasz András 400 frtot hagyományozott az algymna-
siumra s a b.-csabai népbank ugyanannak 100 frtot adott természet-
tani eszközökre. Horváth Sámuel a selmeczifőiskolának 50 frtot adott. 

ti 
Hontban Zmeskall Zsigmond, egyházi felügyelő Ősöd leány gyüleke-
zetnek egy 116 fontos harangot ajándékozott, nemkülömben az egy-
ház a Maróthi és Udvarnoki templomokat csillárokkal feldiszitette. Nóg-
rádban a sziráki kör tanítói jutalmaztatására szánt s gyűjtött alaptő-
két gr. Gyürky Ábrahám főispán 300 frttal gyarapitotta. Pestmegye 
Péteriben gr. Teleky Julia 32 olvasókönyvet ajándékozott az iskolá-
nak. R.-Kereszturon b. Podmaniczky János 60 frtot ajándékozott is-
kolai czélokra és 200 darab magyar énekeskönyvet osztatott ki a hí-
vek között, Vadkerten Schiesstes Jeremiásné ezüst ostyatartót ajándé-
kozott az egyháznak. Csornádon Rudnay Józsefné egy sajátkezüleg 
készített diszes oltárteritőt. — Zólyommegye Micsinyén Kubis János 
50 frtot adományozott az egyháznak. 

E) H i t - t a n á r - t a n i t ó j e l ö l t e k . Az ezidei hitjelöltek vizsgá-
ját kénytelen voltam elhalasztani. Tanárvizsgára jelentkeztek Scholcz 
Albert,; Fröhlich Róbert és Csengey Gusztáv. S miután azon kérdés 
foglalkodtat, váljon nem vagyunk-e szűkében a lelkészjelölteknek s 
azoknak, kik az egyház szolgálatra készülnek, jelenthetein, hogy a 
bányakerület területén : Bánátban 1 theologiát végzett, Bácskában 7 
segédlelkész, Békésben 10, budapesti esperességben 5, Hontban 2, 
pestmegyei esperességben 3, Barsban zólyomi esperességben 5, s 
igy összesen 35, kikhez járul a most legközelebb az egyetemekről 
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visszatért 5 végzett hitjelölt. Tanitói oklevelet nyertek Takács Lajos a 
n.-körösi, Krátky Sámuel a losonczi tanitó-képezdében. 

F) P a p g y á m o 1 d a. A tőke volt 1872. jul. 1-én 2828 frt, 
2500 frtnyi földhitel int. záloglevél után 5 kamat 137 frt 50 kr, kamat 
a takarékpénztárban elhelyezett pénz után 57 frt 19 kr, 1873. maj. 
13-kán vett 500 frtnyi földhitelintézeti záloglevél szaporodása 75 frt 
36 kr, összesen 3098 frt 65 kr, mely tőke 3000 frtnyi földhitelintézeti 
záloglevél és 98 frt 68 kr a takarékpénztárban van. 

A G l o s i u s A r t n e r S a r o l t a-féle alapítványból 100 frtot él-
veznek : Kanya Pál, Stuhlmüller Sámuel és Oertel Ferencz; 80 frtot : 
Turcsányi Adolf, Porubszky Elek és Bakay József; 60 frtot : Horváth 
Szalay Katalin, Krausz Zügen Teréz, Mocskónyi Józsefné, Klementisz 
Kossuth Czeczilia, Molitorisz Juhász Ernesztina, Melczer Smidt Jo-
hanna, Ritter Geréb Mária és Fuhrmann Lippay Erzsébet. 

A G l o s i u s S á m u e l é s D á n i e l alapítványból részesültek 
84 frtban Melicsko Miklós, 70 porosz tallérban : Sass János, Donner 
Lajos, Hajas András, Zvarinyi Sándor, Schvalm György, Lersch Mi-
hály, Fuchs János, Klimo Vilmos, Schneller István, Svoboba István, 
Szokolik András, Zajacz András és Zorkoczy Samu. 

G) Az esp. özvegy árva-intézetek állapotának kimutatása. 
Esperesség Tőke 187 */2 szaporodás Nyugdijasok száma Nyugdíjas özvegy. 

Bács-szerémi (leik.) 6184 frt 
v „ tanitóké 4015 „ 

Bánság •• 7334 
Bars 735 
Békés 20534 
Budapest 27260 
Hont 6970 
Nógrád 14602 
Bánó czy-féle 11660 
Tanitóké 2551 
Pestmegyei 16424 
Zólyom 7740 
Grenzner-féle 2422 

- v Összesen: 128431 
H) N é p m o z g a l o m s e g y h á z f e n t a r t . adó . Ezen czim 

alatt ide mellékelve közlöm az egész bányakerület összes egyházairól 
bekivánt s nekem a tiszttársaktól készségesen beküldött rovatos táblá-
zatokból készült adatokat. Annyit csak érintőleg jelzek, hogy a bánya-
kerületnek 342,098 evangelikus vallást követő hive összesen — a fő-
iskolák fóntartási költségén kivül — egyház mivelődési czélra, lelkész, 
tanitók, épületek fentartására : 475,961 frtnyi közvetlen terhet visel 
S igy jóval több 1 frtnál fejenként. 

v 
n 
» 

» 

V 

V.1 

421 fr t 13 448 frt 
447 „ 5 225 „ 
256 „ 8 520 „ 
43 „ 

1848 „ 16 1370 l 
2595 „ 3 736 „ 

497 „ 10 540 „_ 
460 „ 11 672 „ 

r> 32 713 „ 
364 „ 

1545 „ 14 628 
646 „ 4 220 „ 

57 „ 3 60 „ 
9179 frt 119 6132 frt 
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Bánát. 21125 398 23 1132 875 17 77.27 9076 136 22 1183 412 618 34.85 163 141 

Bars . , 3381 65 6 474 563 10 118.84 1864 38 6 474 310 633 65.51 35 34 

Békés . . 33875 1007 30 3075 1129 33 36.72 48655 745 78 1182 623 955 52.74 134 128 

Budapest. 10084 20 5 2454 2016 4 82.18 15508 4 14 876 1107 028 126.38 57 56 

Hont . . 22379 600 31 731 721 19 98-75 15880 316 49 462 324 644 70.07 49 48 

Nógrád . 41503 1372 45 1056 922 30 87.30 31 00 972 96 495 323 1012 65.43 56 53 

Pest . . 30241 1152 26 1528 1163 44 76.11 21291 941 49 811 434 1920 53.57 101 89 

Zólyom • 15630 188 22 1754 710 8 40-50 20624 248 65 593 317 381 53.44 75 70 

Az egész 
Bányák ben 205758 5670 218 1569 943 26 60.14 190945 3?30 444 770 430 840 55.81 94 88 

IV. 

A z e g y ház a k Biztosított egy- •R a b o k M 
c3 

^ § 

Rendkiv. kiadás 

Esperesség 
A z e g y ház a k házi épületek •R a b o k M 

c3 
^ § 

Építkezés-, orgo-
uák-, harangokra 
kiadott összegek 
bejelentés szerint 

ír tban 

Esperesség 
tőkéje hold- Bevé-

tele 
írtban 

Kiadá- hány egyh ázban van-
hány 

egyház-
milyen 

az arány 

M 
c3 

^ § 
Építkezés-, orgo-
uák-, harangokra 
kiadott összegek 
bejelentés szerint 

ír tban írtban ban j 
Bevé-

tele 
írtban 

sa 
írtban vannak 

nincse-
nek i 

nak ban nin-
csenek 

100 
lélekre 

Építkezés-, orgo-
uák-, harangokra 
kiadott összegek 
bejelentés szerint 

ír tban 

Bács . . . 9549 224 40215 37271 6 22 9 21 00149 29 9512 

Bánát . . . 32650 280 13729 11450 11 11 1 21 0.0038 22 2400 

Bars . . . — 27 3828 2629 5 — 2 4 0.0702 5 2500 

Békés . . . 64365 658 81518 71896 17 2 29 17 0.0314 23 22150 

Budapest . . 527155 — 22019 18288 5 — — 5 — 5 1500 

Hont . . . 12376 181 31824 29323 27 5 2 30 0.0088 32 31097 

Nógrád . . 5090 1014 28574 23914 27 19 16 40 0.0336 45 3738 

Pest . . . 6900 274 33651 28197 20 7 19 15 0.0478 25 10271 

Zólyom . . 3695 82 3504 30033 18 3 3 20 0.0077 21 6090 

Az egész 
Bányák, ben 661780 2740 290372 252983 136 69 81 173 0.0505 207 89258 
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I. I r o d a l o m . Az irodalom terén dr Székács József Horatius 
ódáinak magyarra fordításával foglalkozott Abaffy Lipót, aradáczi lel-
kész a bánáti esperesség megbízásából egy terjedelmes jelentést szer-
kesztett a zsinati előmunkálat megítélése alkalmából, melyet magyarra 
fordított Moczkovcsák Tivadar János, n.-becskereki lelkész. Ugyanezen 
utóbbitól nyomtatásban megjelent egy, a bánáti gyámintézeti gyűlés 
alkalmával tartott prédikáczió. A zsinatra vonatkozólag a zólyomi lel-
készi értekezlet megbízásából „Synodalia" czime alatt szinte egy be-
ható értekezlet jelent meg Doleschall Sándor esperestől. Haan Lajos a 
szláv evang. hymnologiára vonatkozó művel „Cithara sanctorum" czi-
me alatt kedves és épületes olvasmányt nyújtott a kegyeseknek. Simko 
Gusztáv egy a protestáns egyletre vonatkozó értekezést adott ki. Győry 
Vilmostól legközelebb „egy apostol az ujabb korban" czim alattamis-
sio történetét tárgyaló müvecske jelent meg. Zsilinszky Mihály Te-
schedik Sámuel önéletírását német kéziratból forditotta és kiadta. Ba-
tizfalvy István tanártól megjelentek a következő müvek : „Keresztény 
erkölcstan" és „A földrajz elemei" 9-dikkiadásban; Heinrich Gusztáv 
tanártól a német irodalom története sajtó alatt van; Torkos László ta-
nártól : Prózai olvasmányok az irálytan vázlatával. 

K) K i t ü n t e t é s e k . Dr. Székács József a superintendensség-
től visszalépte alkalmából a bányakerületi papság részéről egy diszes 
ezüst serleggel, neje pedig, mint férje érdemeinek részese gyémántos 
aranygyűrűvel lett kitüntetve. Láng Mihály pesti lelkészkedésének 40-
dik évét, gyülekezete mindenek fölött fényes estélylyel ünnepelte meg, 
melyen nevezett férfiúnak nevére alapítványul 136 frt gyűjtetett, hogy 
annak kamatai évenként valamely pesti szegény özvegy segélyzésére 
forditassanak s ezenkívül tisztelői őt arczkép albumukkal örvendeztet-
ték meg. 

A fentebbi czimeken kivül következőkkel számolok be külön : 
a szarvasi főgymnasiumban az érettségi vizsgák a járvány miatt 

sept. 8-ka és 9-kére halasztattak és nt. Sárkány János esperes és tek. 
Kemény Mihály esp. felügyelő vezetése mellett meg is tartattak. A 
pesti főgymnasiumban a selmecziekkel egyidejűleg folyván le a vizs-
gák, főt. dr. Székács József volt szives azokat vezetni. 

Mindkét érettségiekről szóló okmányok mellékelve vannak. 
Segélygyüjtés engedélyeket eszközöltem a leégett bagonyai és f.-

lehotai egyház számára. Ezen ügyre nézve mint szabályozandóra, sze-
rencsém lesz a további tárgyalások alkalmából indítványt tenni. 

Több rendbeli panaszokat és sérelmeket, melyeket az országos val-
lási törvényeket megszegő különféle róm. kath. lelkészek elkövettek, a 
m. ministeriumhoz fölterjesztettem. Úgyszintén följelentettem a mládo-
nyi tanitó sérelmes esetét, a ki lovas pandúr előtt gyalog vezettetett 
egy napi járó uton, mint 2-od korosztálybeli honvéd. Válasz azokra 
ekkorig nem érkezett. 



15 

Tiszovnyik, Salgó-Tarján és Beska, újonnan keletkezett önálló 
egyházakból való vokátorokat elő fogom mutatni jóváhagyás végett. 

Roth Károly ujverbászi lelkész, Herstein János kulpini tanitó, 
Balthazár Lajos szarvasi tanitó és Scholcz András králóczi lelkész pö-
rös ügyeikben hozott Ítéleteket a pörcsomagokkal együtt, részint a ke-
rületi, részint az egyetemes törvényszék elnökeihez áttettem. 

Jegyzőkönyveket valamennyi testvérkerületektől vettem s cserél-
tem. A m. ministerium a közoktatás állapotáról szóló jelentését aján-
dékba megküldte. 

Végezetül fölemlitendőnek tartom, hogy Kolényi Dániel kulpini 
lelkész, Kruttschmidt Godofréd ó-verbászi és Sztraka István badini ta-
nitó, 50 éves jubilár tisztjei az egyház és nevelés nehéz szolgálatában 
— mindnyája áldásosán működnek ekkorig — segitse őket továbbra 
is a mennyei atyának kegyelme ! 

A népiskolákra vonatkozó jelentést a mult évi kerületi gyűlés 
jkönyve 18. pontja kapcsában szerencsém lesz előadni, — azon körül-
ményt itt emlitve, hogy Bánátban a török-becsei és ferdinandsbergi, 
valamint Pestmegyében a kecskeméti, és Zólyom városi iskolák — 
községi iskolákká alakíttattak át. 

A jegyzőkönyvbe egész terjedelmében fölvétetik. 

5 . A főpásztori jelentésnek, a lemult év halottjairól szóló pontját 
a közgyűlés általában megszomorodott szívvel veszi tu-

domásul, s a fájdalom elég hosszú névsorban foglalt egyik 
nevet azonban, tudniillik néhai jó emlékezetű Kubinyi Ágos-
tonét, mint a melyhez a magyarhoni protestáns egyház utóbbi 
félszázadának történetéből oly sok drága emlék van csatolva, 
jegyzőkönyvének egy külön pontjában is, az üdvözült iránti 
hálája kifejezéséül, felemlíteni határozza. 

6. Olvastatik a tavalyi gyűlés jk. 1. pontja, melynek kapcsában 
a kerületi pénztár számadásai megvizsgálá-

sára B o d ó L i p ó t ur elnöklete alatt, K e m é n y M i -
h á l y , F ö l d v á r i M i h á l y , S á r k á n y S á m u e l , De-
d i n s z k y J á n o s és V i a d á r J á n o s urakból alakított 
pénzügyi bizottság küldetik ki ; Bodó Lipót bizottsági elnök 
ur, a számadási okmányokat a gyűlés szine előtt legott át-
vette; jelentésök elváratik. 

7. U. a. jk. 2-dik pontjához : 
az iskolai bizottmány tagjaivá : Szontagh 

Pál ur elnöksége alatt Doleschall Sándor, Petz Gyula, Mocz-
kovcsák János, Breznyik János, Tatay István, Dlhányi 
Zsigmond és Batizfalvy István urak választattak, jelentésök 
elváratván. 
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8. A tavalyi 3-dik pont nyomán; 
Szavazatszedö bizottmányát az egyházkerületi 

fötörvényszék tagjainak újfent való megválasztásá-
hoz : Rudnay József úr elnöksége alatt, Láng Mihály, Belo-
horszky Gábor, Jeszenszky Károly, és jegyzőül Sembery 
István urak küldettek ki, a kikhez a beadandó szavazatok a 
közgyűlés harmadik napján, úgymint october 30-dikán reg-
gel, a gyűlés előtti órában, lesznek benyújtandók. 

9. Ugyanezen tárgy kapcsában, a kerületi fötörvényszék elnöke 
által felhozott adatok alapján az tűnvén ki, hogy a peres ügyek minden 
fenakadás nélkül való elintézhetése szükségessé teszi ezen törvényszék 
tagjai számának szaporítását, valamint netalán előfordulható szükség 
esetében az elnökség szabadabb intézkedhetését egyik vagy másik ügy 
előadójának a választott-birák során kivül eső egyén általi helyette-
sítésére nézve : 

A kerület azt határozza, hogy : 
a) a fötörvényszék tagjainak száma megszaporítatik, s neve-

zetesen már a jelen alkalommal szavazás utján megválasz-
tandók: az elnök, (az alelnök) három egyházi és három vi-
lági rendes közbiró, végül tiz póttag, öt a világiak és öt az 
egyháziak közül. 

b) A megválasztott törvényszéki bírák előadó gyanánt szolgá-
lása akadályoztatásának esetében, a kerületi consistorinm 
elnöke felhatalmaztatik, hogy az előadót a birák során kivül 
belátása szerint helyettesítetbeti, magától értetvén, hogy az 
ily helyettesitő szavazattal nem birhat. 

10. Ugyanazon j. k. 9-dik pontjának kapcsában olvastatik a m. 
kir. kultuszminisztérium 21,939. sz a k. leirata,melyben a „felsőPrsán 
és Králócz hitközségekre kiadott első izbeli megintés tovább is fen-
tartatik" daczára a zólyomi espereség 1872. oct. 21; 379. sz. a kelt 
felterjesztésének, melyben pedig világosan ki van mutatva, hogy a 
Prsán és Králóczi tanitók kifogás alá nem eshetnek, mert a népoktatási 
törvény hozatala előtt már hivatalban voltak s azon kivül még vizsgá-
nak is vettettek alá: 

A kerület a zólyomi esperesség indokolt feleletét mágá-
évá teszi s egyszersmind kimondja hogy mindazon tanítókat, 
kik az 1868-diki idézett törvényczikk meghozatala előtt, már 
tényleg hivatalban voltak, általában törvényeseknek tekinti 
s netalán más egyházba való megválasztásuk jogosultságát 
nem teszi függővé a leiratban említett tanító-képezdei okmány 
birása vagy nem bírásától. 

* 

11. Ugyanazon j. k. 11. pontjának kapcsában olvastatott nm. b. 
Prónay Gábor egyetemes felügyelő űr három rendbeli levele, az egye-
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temes gyűlésnek először october hő 8-dikára történt kitűzésére, de utóbb 
az egész országot sújtó járvány miatt kényszerűit elhalasztására, végre 
f é. november 4-dikére, mint a megjelenés napjára történt újfent való 
egybehivására vonatkozólag: 

Az egyetemes gyűlésre ezen kerület részéről képvise-
lőidül kiküldetnek a kerületi és esperességi elnökökön és fő-
iskolai igazgatókon kivül: főtiszt. Székács József, Ivánka Im-
re, Sembery István, Szontagh Pál, Osztroluczky Gejza, Hren-
csik Károly, Vladár János, Görgei István, báró Podmaniczky 
László, Raab Károly és Reök István urak; s Haan Lajos, 
mint jegyző. 

13. Ugyanazon j. k 18-dik pontjának nyomán olvastatott a zólyomi 
tanügyi bizottság jelentése, a mint következik: 

Főtisztelendő s méltóságos kerületi gyűlés! 

A zólyomi tanügyi bizottsághoz beosztott nt. esperességek elemi 
iskoláinak 1872/3-ik évi állapotáról van szerencsénk a következőket 
jelenteni: 

1) A népiskolák száma volt Barsban: 5 felekezeti s 2 községi; 
Hontban az iskolák száma tavalyhoz képest se nem szaporodott, se nem 
fogyott, volt tehát 51 iskola; a nógrádi jelentés az iskolák létszámáról 
hallgat; felvéve az 1871.2-ik évi létszámot, volt Nógrádnak 107 fele-
kezeti s egy községi iskolája; Zólyomban 70 felekezeti iskola összesen 
tehát 233 felekezeti s 3-községi iskola. 

2) Ezen tanintézetekben működött: Barsban 5 rendes, 2 segédta-
nító (nem számitva 2 községit), Nógrádban (?), Hontban (?), Zólyom-
ban 69 rendes s 3 segéd. 

3) Tanköteles 6 —12 éves gyermek volt: Barsban 271, Nógrád-
ban 4941, Hontban 2381. Zolyomban 4344, összesen 11937, mi Bars-
ban 9/51, Nógrádban 10/62, Hontban 10/12, Zólyomban 11/48% adna. 
Ezekből tényleg iskolába járt: Barsban 257 (köztük 31 más vallású,) 
Nógrádban 4778, Hontban 2358, Zólyomban 4357 (köztük 101 idegen 
s más vallásbeli), összesen 11750. Iskolába nem járt tehát: Barsban 14. 
(5/16%, tavaly 13/20%), Nógrádban 163 (3/43%. tavaly 4/16%), Hont-
ban 23 (0/97%), Zólyomban, levonva az idegent, 88 (2/02, tavaly 2/12%. 

Örömmel jelentettük az alsóbb iskoláztatás ezen állapotát; de nem 
oly örömmel tehetünk jelentést az ismétlő oktatásról. Barsban még 
nincs behozva, Hont csak Selmeczen tudta valósítani. Nógrádban azon-
ban 2063 tankötelesből járt már 1310 s Zólyomban 45 községben 
1263. 12—15 éves nyert már oktatást s még csak 10 községben lesz 
az létesítendő. 

4) Tekintetbe véve a tantermek, tanítók s iskolás (6 —12 éves) 
gyermekek számát esik egy-egy tanteremre Barsban 38 (legkevesebb 

2 
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9, legtöbb 64,) Nógrádban 44, Hontban 46, Zólyomban 61 (legkeve-
sebb 11, legtöbb 143) tanuló. 

5) A tanév mindenütt legalább 8 ho'napig, de sok helyütt tovább 
is tart. 

6) Kívántunk volna jelentést tenni a tantermek minőségéről is ; 
miután azonban a beérkezett esperesi jelentések e tekintetben hézago-
sak, csupán azt jelenthetjük, hogy Barsnak 4 iskolája a törvénynek 
teljesen megfelel, egynek állapota kielégítő; Zólyomban pedig van 48 
iskola, melynek állapota tervényszerű, 22 iskolája pedig részint tete-
mesen átalakítandó, részint újonnan építendő. A lefolyt isk. évben ugyan-
ott 3 új iskolaház épült. 

7) A mi a tantermek taneszközökkel való felszerelését illeti, Bars-
nak 4 iskolája teljesen van felszerelve (tekintetbe nem véve a 2 köz-
ségit), egynek felszerelése kielégítő; Nógrádról nem tudjuk , menyire 
haladott e téren tavaly óta; Hont azt jelenti, hogy 16 iskolája teljesen, 
19 kielégitőleg, 7 hiányosan van felszerelve; Zólyomban a felszerelés 
45 iskolánál teljes, 12-nél kielégítő, 12-nél hiányos. 

8) A tankönyvekben észleljük ezidén is ugyanazon tarkaságot, 
melyet tavaly is jeleztünk. Bars, hogy az egyöntetűséget mielébb ke-
resztülvigye, különösen a kerület által ajánlt. tankönyveket, melyek 
eddig csak Szelezsényben vannak behozva, meghonosítsa, iskolai pénz-
tárak életbeléptetései határozta el. Zólyomban mind a tankönyvek, 
mind a tanterv tekintetében az egyöntetűség már be van hozva. 

9) A népnevelésügyi irodalom teréről alig van jelenteni valónk, 
ha csak az nem, hogy a zólyomi ABCkönyv második javított kiadásban 
jelent meg. * 

Végre bátorkodunk már tavaly alázattal előterjesztett s az espe-
rességi jelentések egyöntetűségére de hasznavehetőségére is vonat-
kozó javasoló kérelmünket ismételni. Nehéz ugyanis a beérkező je-
lentések alapján teljes, a czélnak megfelelő s az egész elemi tanügyet 
felölelő jelentést adni, épen az esperességi jelentések hézagossága s 
kiilönfélesége miatt. Kérjük tehát a T. cz. kerületi gyűlést: méltóztas-
sék az esperességi jelentések külalakját megállapítani, nevezetesen azok 
rovatait összéállitani. 

. Ha szabad ajánlanunk, ajánljuk a következő rovatokat: 1) 
1) Az egyház, illetőleg iskola neve. 
2) Lélekszám. 
3) Az iskola jellege: a) felekezeti, b) községi. 
4) Tankötelesek száma: a) 6—12, b) 12 —15 évesek. 
5) Tanúlók száma: a) 6—12, b) 12— 15 évesek; c) ezek közt 

idegen illetőségű s más vallású: d) esperességbeli másutt j á r ; e) az isk. 
év kezdete s vége. 

7) Tanitó: a) minősége—rendes vagy segéd; b) képessége — ké-
pesített vagy nem képesített; c) fizetése. 
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8) Tanterem: a) állapota a) törvénynek megfelelő, ß) kielégítő, r ) 
meg nem felelő; b) felszerelése: «) teljes., ß) kielégítő, f ) hiányos. 

9) Tankönyvek. 
10) Az iskolai tanács működése. 
11) Jegyzet. 
Jelentésünket s javaslatunkat a T. cz. gyűlés figyelmébe ajánlva 

vagyunk Beszterczebányán 1873-iki okt. 3-án. 
Alázatos szolgái Doleschall Sándor, bizott. elnök. Raab Károly, 

biz. jegyző. 
A kerület ezen jelentést a jegyzőkönyvbe egész terje-

delmében felvétetni határozza; az indítványozott pontozato-
kat elfogadja s egyszersmind utasítja az esperes urakat, Hogy 
a kerületi tanügyi bizottsághoz benyújtandó jelentéseiket ezek 
szerint fogalmazzák. A némely esperességekben felmerült 
hiányok folytán pedig, el nem mulaszthatja a kerület, egé-
szen határozottan kötelességükké tenni a körlelkész uraknak, 
hogy a kerületnél életbe léptetett táblázatok pontos betölté-
sét, a szükséges adatok lehetőleg hibátlan egybeállítása vé-
gett, elvégezni s az illető helyre annak idejében beküldeni 
el ne mulaszszák. 

13. Ugyanezen jk. 18. pontjának végsorai eképen egészítetnek k i : 
A békési tanügyi bizottmányba Sárkány János esperes 

úr neveztetik ki e l n ö k ü l , s a körébe tartozó tanügyről szó-
ló jelentése elváratik. 

14. Ugyanezen tárgy kapcsában, Petz Gyula u r , mint biráló, a 
legteljesebb elismeréssel nyilatkozván Lakner Fülöp bácsmegyei ta-
nító úr német-nyelvű olvasó könyvéről: 

Nevezett mű a német-ajku gyülekezeteknek ajánltatik. 

15. Ugyanazon j. k. 19. pontjának kapcsában superintendens úr 
jelenti, hogy a papözvegyek beérkezett folyamodványai elnöki megbí-
zatás szerint a kerületi egyházi jegyző által megvizsgáltatván, 24 öz-
vegy folyamodott a kerületi segélyért olyan, kiknek folyamodványai az 
illető esperességek ajánlataival ellátva vannak. 

A folyamodó papözvegyek, kik között a 250 frt. kerü-
leti segély egyenlő részben felosztandó — névszerint ezek : 
Jeszenszkiné — Mártonfi Karolina, Becker Flóra, Poltz Er-
sébet, Bierbrunner Karolina, Karner Vilmosné, Kovalovszky 
Karolina, Braxatoris Emilia, Babilon Katalin, Dobrik There-
zia, Korcsek Rozália, Lehotkay Therezia, Longauerné — 
Cancriny Theréz, Kankrinyiné — Greguss Theréz, Melczerné 
Bartholomaeidesz Karolina, Melnáné — Sárkány Apollonia, 
Horeczkyné — Hajmási Zzuzsánna, Valentinyi Jánosné, Mocs-
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konyi Nathánné, Braxatoris Antonia, Makonyiné— Erdélszky 
Krisztina, Szomora József'né, Vankó Sámuelné, Molitorisz 
Lajosné, Urbanszky Jánosné. 

19. Ugyanazon jk. 17-dik pontjának kapcsában Breznyik János 
selmeczi igazgató tanár úr részletes jelentést tesz a selmeczi főgym-
nasium állapotáról, egyszersmind szo'belileg azon kérelemmel fordul a 
kerülethez, hogy az idei esztendő mostoha voltánál fogva a nevezett 
főgymnasium pénztárát mintegy 600 írt. deficit fenyegetvén, kéri ha a 
kerület ez évben 2500 frt. helyett, legalább 3000 forinttal gyámolítaná 
ez intézetet; ugyszinte a selmeczi ev. egyháznak a kebelében fenálló 
kerületi Lyceum érdekében beadott folyamodványát nyújtja be, mely-
ben a kerület, a kérvényezők részéről a Kultusz-minisztériumhoz be-
nyújtandó folyamodvány pártolólag való felterjesztésére kéretik fel: 

A kerület, a kimerítő jelentést tudomásál veszi; a kért 
többlet megajánlását a kiküldött pénzügyi bizottság jelenté-
sétől teszi függővé, — a benyújtott folyamodványt tudomá-
sul veszi, s felkéri a felügyelő urat, hogy e kérvényt, a kerü-
let pártfogó-ajánlatával sziveskedjék a m. kir. vallás- és köz-
oktatási minisztériumhoz felterjeszteni. 

Í V , Ugyanezen tárgy kapcsában felügyelő úr jelentvén, hogy egy 
hozzá intézett levélben Pettko János úr a selmeczi kerületi lyceum fel-
ügyelőségéről lemond, — 

helyében Farbaky István, a bányászati és erdészeti Aka-
démia aligazgatója kéretik fel a főiskola felügyelői tisztének 
betöltésére. 

18. Ugyanezen jk. 20. pontjának nyomán, benyujtatott 3 hitjelölt 
folyamodványa, kik a némethoni egyetemekre kimenni szándékozván, 
magukat a kerületi ösztöndijban részesítetni kérik: 

Fólyamodő hitjelöltek, névszerinti Sárkány Emil, Zva-
rinyi János, és Frint Lajos az 1869. évi jk. 21. pont figye-
lemben tartása mellett, egyenkint negyven o. é. forint ösz-
töndijban részesítetnek. 

19. Ugyanezen jk. 21. pontja nyomán, a bánsági esperes ur tesz 
jelentést a bánsági diaspora állapotáról, — melyszerint az utazó lel-
kész gondoskodásának legfőbb tárgya Steierdorf Anina volt, hol a hi-
vek legszámosabbak. Fáradozásának eredménye dicséretes , mert az 
egyházi ügyek iránti érdeklődés napról napra fejlődik, s biztosan re-
mélhető, hogy a most nevezett gyülekezet, talán még ez év folytán 
anyaegyházzá leend. Hogy a diasporában lakó többi hivekről is gon-
doskodva legyen az esperesség, Zsombolyával mint központtal, egy-
ujabb ' rendes utazó lelkészi állomás felállítását határozta e l , mely-
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nek fentartásához Zzombolya tisztességes lakással és évi 60 forinttal 
kiván járulni. 

Tudomásul vétetik. 

ÍÍO. A fenebbi jelentés kapcsában, a bács-szerémi esperes úr je-
lenti : hogy az esperesség a németországi Gusztáv Adolf egylethez fo-
lyamodott segedelemért, melynek eredménye még eddig nem tudható. 
Az esperesség területén ez idő szerint segélygyüjtést nem lehetett esz-
közölni, miután az inség sokkal nagyobb volt vidék-szerte , semhogy 
ily felszólitás sükerre nyújthatott volna kilátást; e diaspora vallásos 
gondviselésének szent és fontos ügye, felvirulásának további fejlesztése 
azonban az esperességnek kiváló' gondjai közé tartozik. 

Tudomásul vétetik. 

2\. Ugyanazon jk. 27-dik pontja nyomán, főtisztelendő supe-
rintendens úr jelenti, hogy az államsegélyért folyamodó egyházak kér-
vényeinek előleges megvizsgálásával Moczkovcsák János becskereki 
lelkész urat bizta meg, a ki kimerítő jelentését be is terjesztette. 

Ennek átnézésére, ft. superintendens úr mint elnök s 
Moczkovcsák János, mint előadó mellé, e kerületbéli minden 
esperesség elnökei kéretnek fel, a kik teendőjüket a holnap 
reggeli órákban elvégezvén, jelentésük a gyűlésre elváratik. 

22. Ugyanazon jk. 32. pontjának nyomán, mely szerint az eddigi 
egyházkerületi adókulcs az eddig minden 100 lélek után fizetett 42 kr. 
helyett minden lélek után fizetendő 1 krajczárra volna emelendő , az 
esperességek véleménye kihallgattatott. 

Az esperességek többsége, bárha némely megjegyzés-
sel s kikötéssel ezen adófelemelést elfogadta, mindazáltal a 
kerület a körülmények tekintetbe vételével, nem tartja czél-
szerünekezen uj adókulcsot mór most és azonnal életbe léptet-
ni, hanem részint a kedvezőbb idők bevárása, részint ezen 
ügynek bővebb megfontolása s tisztázása végett, valamint 
annak reményében, hogy az ellene nyilatkozó esperességek, a 
mostani közgyűlés folytán nyert többoldalú felvilágosítások 
folytán, hihetőleg szinte hajlandók lesznek egész készséggel 
hozzájárulni, ezen adókulcs kivetését egy évre elhalasztja, 
addig is megjegyezvén, hogy az ezen fizetési módozat élet-
beléptetésének esetére, az egyházak által 5 évre tett éven-
kénti ajánlatok, mint ezt több esperesség óhajtáis, az évi adóba 
betudatnak, a mi viszont mind az esperességeket arra serkent-
heti, hogy az ezeken igen kevéssel túl menő s a mellett a ke-
rület javának elémozditására még is oly nélkülözhetetlenül 
szükséges adókulcscsal barátkoztassák meg eddigelé netalán 
vonakodó gyülekezeteiket, — mindpedig serkentse az eddig 
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még semmi ajánlatot nem tett egyházakat arra, hogy többi 
áldozatra kész testvéreik példáját, habár utólagosan is, tehet-
ségök szerint követni el ne mulaszszák. 
Ugyanazon jk. 31. pontjában foglalt kerületi költségvetésről 

superintendens úr jelenti, hogy köröztetve volt s az esperességek ál-
tal minden megjegyzés nélkül elfogadtatott. 

Tudomásúl szolgál. 

2 4 . Ugyanazon jk. 36 pontjának kapcsában frt . superintendens 
lír jelenti, hogy a kerületi özvegy-árva intézet alapszabályai az espe-
rességekkel ujabb tárgyalás és nyilatkozás végett közölve lévén, csu-
pán egészen lényegtelen megjegyzésekkel kisértetett a legfőbbekre 
nézve pedig, mindenben helyesléssel találkozott. Minek folytán: 

A kerület ezen özvegy-árva pénztárt, a közlött alap-
szabályok alapján életbe lépteti; pénztárnokává — a teljes 
megalakulásig Breznyik János igazgató urat választja, ki-
nél a jövő évi Martius elejéig mindazok jelentkezzenek, kik e 
szép czélú intézet tagjaivá lenni kivánnak. 

M á s n a p , az az o k t o b e r 2 9 - d i k é n . 

25. A mult napi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván 
hitelesítetett. 

20. Felügyelő úr felmutatja a kerületi világi jegyzőre benyúj-
tott szavazatokat, melyek a közgyűlés szine előtt azonnal számba vé-
tetvén, eredményül kitűnt hogy, 

kerületi világi jegyzővé dr. Szelényi Károly úr válasz-
tatott meg egyhangúlag, ki megválasztásáról elnökileg lesz 
tudósítandó, s egyszersmind felszólítandó, hogy a holnapi 
gyűlésre megjelenve, hivatalos esküjét a kerület előtt letegye. 

2Y. Olvastatott a jelen jegyzőkönyv 6-dik pontjában kiküldött 
számvizsgáló bizottság jelentése, a mint következik. 

Jelentése 

a bányakerületi pénztár felülvizsgáló bizottságának Pesten oktb. 28.1873. 

Olvastatván az állandó pénzügyi bizottságnak ./• aide csatolt jegy-
zökönyve, és •//. a, idezárt jelentése, melynek alapján kiküldött bizott-
mány következőkben nyilatkozik: 

1-ször. Néhai Kubinyi Ágoston úr mint az állandó pénzügyi vá-
lasztmány egyik érdemes tevékeny tagja meghalálozván : — 
helyének betöltése a kerület figyelmébe ajánltatik. 

2-szor. Az 1872. jul. 1. — 1873. Jun. 30-ig terjedő ker. pénztá-
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ri számadások felülvizsgáltatván s mellékleteivel összeha-
sonlittatván ; azok alakilag és érdemileg kifogástalanoknak 
találtattak. 

Ezek szerint volt az összes bevétel 14,594 frt. 07 kr. 
kiadás 14,366 „ 56 „ 

maradvány 227 „ 51 „ 

3-szor. A ker. pénztár vagyoni állása ez idő szerint áll : 

a) egyeseknél és tak. pénztári tőkéből 25,395 ft. 03 kr. 
b) értékpapírokban 40,515 „ — „ 

összesen 65,910 frt 03 kr. 
Hátralékban: 

c) kamatokban 1352 frt 60 kr. 
d) évi adakozásban 642 — „ 
e) cath. és agent • 115 „ 20 „ 

összesen 2109 frt 80 kr. 
E szerint a felülvizsgáló bizottság örvendetes tudósítást tesz ar-

ról, miszerint az 1873-ik évi vagyon állapot 3963 frt. 49 krral szapo-
rodott, ellenben a hátralék kimutatása 1046 frt 46 krral fogyott, mely 
örvendetes jelenség mellett a még kintlevő hátralékoknak további szi-
gorú behajtása, s a tavali jegyzőkönyv 30-dik pontjának A. alatti vég-
zésének jövőre nézve is fentartása ajánltatik. 

4-szer Ezzel kapcsolatban felülvizsgáltatott a b. ker. özvegyárva 
intézet vagyoni állapota, még pedig: 

mult évben volt 3.867 frt 50 kr. 
folyó évi szaporodás 976 „ 31 „ 
záloglevelek vételéből 241 „ — „ 

összesen 5,084 frt 83 kr. 

5-ször. Németh Istvánféle alapitványi tőke : 
mult évben volt 1,293 frt 13 kr. 
évi szaporodás 110 „ 93 „ 

összesen 1.404 frt 06 kr 

6-szor.A Mokossiniféle alapítvány tőkéje változat-
lan mint mult évben 13,575 frt 50 kr. 

7-szer. Az Esztergályféle alapítvány szinte válto-
zatlan állapotban találtatott . . . 315 f r t — k r . 

Fenebbi pontok szerint, Jákobéi Jósef úrra bizott va-
gyon kezelés rendben találtatván, részére az évi fölmentvény 
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kiadatni, az állandó bizottság tagjainak főleg fáradhatatlan 
elnökének m. Fabiny Teophil urnák jegyzőkönyvileg köszö-
net szavaztatni inditványoztatik. 

8-szor. Továbbá fölemlíti a bizottság, hogy a ker. gyűlés határo-
zatából mait évben szétküldött aláirási iveken 5 évi leköte-
lezéssel évenként bejövendő 751 frt 70 kr. és a tőke növe-
lésére 1513 frt. 44 kr. Íratott alá, mely tételeknél az öt évi 
aláírásnál még 209 frt. a tőkealapnál pedig 273 frt liátrá-
lékban van. 

9-szer. Az állandó pénzügyi bizottság 1873/4-ik évre előirányzott 
költségvetése szerint a ker. pénztár 1000 írt. deficitet mutat 
ki, mely hiány miután az aláírások utján eddig bejött s ne-
talán bejövendő összeggel sem reméltetik fedezhetőnek, s 
okulva a multakon miszerint az ily több évekre szóló aláírá-
sok beszedése sok nehézséggel j á r ; hogy közigazgatásilag 
meg ne akadjunk s intézeteinket jövőre is védő szárnyaink 
alatt megtarthassuk: kiküldött bizottság a lélek utáni 1 kr. 
fizetés elrendelését a legmelegebben ajánlja. 

Kelt mint fent. jegyzette Wladár János, Bodó Lipót, bizottsági 
elnök. Kemény Mihály, bizottsági tag. Dedinszky János , bizottsági 
tag. Sárkány Sámuel, bizottsági tag. Földváry Mihály, bizottsági 1ag • 

mely jelentés folytán határoztatott: 

a) néhai Kubinyi Ágoston úr helyébe, a pénzügyi bizott-
ság tagjává b. Podmaniczky László úr választatik. 

b) az évi adakozásokra való korábbi kötelezettségek ér-
vényesítését a végképen behajtliatatlanoknak pedig a szá-
madásból történendő kiutalványozását illetőleg, a kerület ta-
valyi jk. 30. a) alpontjában foglalt határozatát, továbbra is 
fentarfja. 

c) a jelentés 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontjai tudomásúl vétetvén, 
a kerület Jákobéi József pénztárnok urat ezen évre a további 
felelősség terhe alól felmenti, s egyszersmind a bizottság 
indítványozására örömmel szavaz jegyzőkönyvileg köszöne-
tet úgy a pénzügyi bizottságnak, mint különösen elnökének 
Fabinyi Teofil ő méltóságának, azon ügy buzgóságért, mely-
lyel a kerület pénzügyei fölött őrködik. 

d) a jelentés 8-dik pontjának kapcsában a kerület el-
határozza, hogy az adakozók vagy alapítók névsora a jegy-
zőkönyvbe felvétessék, ez imitt következik: 
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Évenkenti adakozások számlája. 

Baky Mihály 1 frt, Uhrinyi János 25 frt, Veres Pál 10 frt, Gaz-
dik Lajos 1 frt. Omaszta T. 1 frt, Oroszlányi Albert 1 frt, Kövy Tiva-
dar 3 frt, Némethy Gyula 1 ft. Németliy Kálmán 1 frt, Jeszenszky József 
1 frt, Jeszenszky Danó 1 frt, Benkár Dienes 5 frt, Reichenhaller Lajos 2 
f rt, Platthy Györgyifj. 5 frt, Bábaszéki egyház 5 írt, Dobronai egyház 20 ft. 
Kalauz P á l l f r t , Újhelyi György 1 f r t , Filialka Bardin 1 f r t , Horháti 
egyház 1 frt, Kmes József 2 f r t , Pepich J M. 1 f r t , Keller M. 1 frt, 
Cochius Agnes 50 kr, Chnasztely András 50 kr, Cochins János 1 frt, 
Pelsőczi egyház 8 f r t , Poiníki egyház 2 fr t , Izák Gábor 1 f r t , Blat-
nitzky János 1 frt, Radvánszky Antal 10 frt, Radvánszky Ferenc 5 frt, 
Kuzma Gusztáv 1 f r t , Benyik 50 k r , Zólyomi egyház 5 f r t , Kecske-
méti egyház 5 Irt, Csiktarcsai egyház 2 frt 50 kr, Csömöri egyház 2 
ft, 50 Czinkotai egyház 5 frt, Pilisi egyház 12 frt. Plachy Bertalan 4 frt. 
Kosztolányi Imre 1 írt, Csomádi egyház 2 frt, Cservenkai egyház 10 
frt, Korossy 2 frt, N. Kosztolányi egyház 3 frt, Kosztolányi László 5 
frt, Kosztolányi Mór 1 frt, Kosztolányi Zzigmond 1 frt, Gyóni egy-
ház 2 frt, Gr. Teleki Jnlia 5 frt, Péteri egyház 1 frt, Dobronyovszky 
Károly 1 f r t , Alberti egyház 3 frt, Tót-Komlósi egyház 5 í r t , 
Pitvarosi egyház 5 frt, Korén Pál 1 f r t , Szarvasi egyház 50 frt. 
Achim Adám 10 fr t , Benedikty József 5 ír t , N. Kikindai egyház 2 frt, 
Plech Ede 2 frt, Mramoraki e gyház 5 frt , Resiczai egyház 5 f r t , Gróf 
Bethlen 10 frt, Hetyey János 1 frt, Sárándy József 1 frt, Máj Frigyes 1 ft. 
Maier Emil 1 frt, Buck Frigyes 1 frt, Böhm Tóbiás 1 frt, Zsarnoviczky 
István 1 frt , Franyovai egyház 1 frt, Kaszás Péter 1 frt, Plachy Lajos 
2 frt, Teszéri egyház 1 frt, Köz. Palojtai egyház 5 f r t , Hodrusbányai 
e'gyház 1 frt, Lesti egyház 5 frt, Berthan 1 írt, Medvegy János 20 kr, 
B. Csabai egyház 50frt , Haan Lajos 5 f r t , Sztraka Ernő 3 frt, Hanzlik 
András 1 frt. 

Ö t é v r e f i z e t t e k : Tavaszi János 25 fr t , Fabó Endre 10 frt, 
Tóth János 1 f r t , Szemenyei Mihály 1 f r t , Gr. Teleky Gyula 10 frt. 
Összesen 424 frt. 70 kr. 

Tőkére: Félix Ákos 30 frt, Pesti németegyház 10 frt, Kalmár Mi-
hály 10 frt, Nickl Mihály 50 frt, Kubicsek Sámuel 1 frt, Beszterczebá-
nyai egyház 200 frt, Breznóbányai 100 frt, Bankó András 5 frt, Svebla 
Gusztáv 2 írt, Csernák János 5 frt, Lopusny Márton 1 frt, Göllner Emil 
50 kr Mezey Mihály 40 kr. Csipkay Nátán 5 frt, Csipkay János 2 frt, 
Kozelmiczky János 1 frt. Fogler László 1 frt, Lepinyi János 5 frt, Lo-
pusny Sámuel 5 frt, Wzacha 1 f r t , Korponai egyház 5 frt, Korponai 
egyháztagok 20 frt, Králóczi egyház 5 frt, Zsibritói egyház 3 f r t . Sár-
kány Sámuel 2 frt , Kovács Sándor 1 f r t , Kovács Ferenc 1 f r t , Pintér 
János 50 kr Bahil János 50 kr, Földvárszky Adám 1 frt, Juraszik Pál 
50 kr, Kupenda János 1 frt, Brocken István 1 frt, Dubai György 50 kr. 
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Pintér György 50 k r , Malik Adám 50 k r , Miavecz János 50 kr, 
Bánszki János 50 k r , Galbács István 50 kr, Klein György 50 kr, 
Kotyinszky Mihály 50 kr , Szlovák István 50 kr , Ondreikovics Adám 
50 kr, Paulovecz János 50 kr, Borgulya János id 50 kr, Kefát Mihály 
50 kr, Haluska György 50 k r , Kristyán János 1 frt, Borgulya János 
ifj. 1 frt, Némethy István 50 kr, Fekete Mihály 50 kr, Paskó János 50 
kr, Tótgyörki egyház 2 fr t ,Prónay István báró 100 fr t , Prónay Dezső 
50 fr t , Miklóssy János 2 f r t , Furák János 10 kr, Klenyánszky János 
40 kr, Szabó Zsigmond 20 kr, Petrovics István 30 kr, Melczer Gyula 
3 frt, Jeszenszky Antal 2 frt, Micsinay Mátyás 2 frt, Prónay Gábor b. 
50 f r t , Micsinay Ferenc 2 f r t , Walles Károly 1 f r t , Járeki egyház 10 
f r t , Torzsai egyház 5 f r t , Kiskéri egyház 15 frt, Kubinyi Zsidmond 1 
frt, Sigmund neje 1 frt, Polák István 1 frt, Kobelrausch 1 ít. 
Sponczel Ferencz 1 ft. Kobelrausch Tobias 1 frt, Kobelrausch 
Samu 1 frt, Szeghegyi egyház 15 frt, Skultéty Pál 2 frt , 
Jockel Henrik 1 f r t , Babits József 1 fr t , Bencz Frigyes 1 f r t , Bencz 
50 kr, Jausz J . 50 k r , Kuczurai egyház 5 frt, Stúr Dániel 5 f r t , Far-
nadi egyház 10 frt, Fakóvezekényi egyház 20 fr t , Szentpéteri egyház 
25 f r t , Rákos Keresztúri egyház 5 f r t , Dubovszky Nándor 1 f r t , Do-
monyi egyház 8 frt 27 k r , Szentesi egyház 5 f r t , Szarvasi egyház 55 
frt 20 kr , Lajosfalvi egyház 5 f r t , Bujkovszky Gusztáv 1 f r t , Müller 
Lajos 1 frt, Ipoly Szakállosi egyház 3 frt 10 kr. Udvarnoki egyház 6 
frt. 76 kr, Százdi egyház 8 f r t , F. Rakonczai egyház 8 f r t , Egyh Ma-
róthi egyház 16 frt 46 kr, Lissói egyház 2 f r t , Kramár 1 f r t , Ledényi 
egyház 1 frt, Darázsi egyház 1 frt 20 k r , Dedinszky József 2 frt, 
Drienói egyház 5 fr t , Csalomiai egyház 10 fr t , Devicsei egyház 8 frt, 
A. Esztergályi egyház 3 f r t , F. Sztregovai egyház 3 frt 35 k r , Alexy 
János 5 frt, Poltári egyház 6 frt, Pesti magyar egyház 210 frt, Terényi 
egyház 8 frt 70 kr, Sztohlár György 2 frt, Csehbrezói egyház 3 frt. 
Összesen 1219 frt 94 kr. 

e) a jelentés 9-dik pontjában foglalt indítványára, a teg-
napi gyűlés jk. 22. pontja szolgál válaszul. 

Ä 8 . Ugyanezen tárgy kapcsában felmerülvén áz államsegélyből 
részint fenmaradt, részint visszatartandó összesen 1500 forint hová 
forditásának kérdése : 

A kerület ezen összeget, a netalán előfordulható admi-
nistrationalis költségek fedezhetésére, pénztárában visszatar-
tani határozza; úgy szinte kimondja azt is , hogy az egyete-
mes egyház költségeinek fedezéséhez , a múlt évi egyetemes 
gyűlés jk. 46 pontja alapján 250 forinttal fog az évi átalány-
ból járulni, azonban a lélekszámszerinti hozzájárulást, maga 
a kerület sem részesülvén az államsegélyből ily arányban, 
nem hajlandó teljesíteni. 
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£9. Ugyanezen tárgy kapcsolatában s hivatkozással a tegnapi 
jk. 16-dik pontjára, 

a selmeczi főiskola segélyezésére, a jelen esztendőre, a 
szokott évi 2500 frt helyett, 3000 frt határoztatik. 

30. Olvastatott a tegnapi gyűlés jk 21-dik pontja szerint az ál-
lamsegély elosztása tárgyában kiküldött bizottság jelentése, mely szerint: 

a) A későbben beérkezett folyamodványok közül, a vá-
czi egyházé, a tárgyalt folyamodványok sorába felvétetett, 
az esperességi gyűlés által ajánlva lévén, mig a bács-szerémi 
illoki leány gyülekezet folyamodványa — mint ezen kellék-
kel el nem látott — figyelembe nem vétethetett. 

b) Elosztandó összegül 4000 forint állapítatott meg. 
c) A bácsszerémi esperesség azon indítványára, hogy az 

államsegély az egyházaknak 10 évi, kamat nélküli kölcsön-
képen lenne jövőre kiadandó : 

a kerület határozza, hogy ezen figyelemre méltó indit-
vány, tárgyalás végett szállitassék le az esperességekhez, 
melyek vélemény adása a jövő évi gyűlésre elváratik: 

d) Inditványoztatván, hogy a gyűlésre megjelenő espe-
res urak napidijai fölemeltessenek: 

A kerület, ezen indítványt a naponta (több költséget 
igénylő viszonyok figyelembe vételével méltányosnak ismer-
vén el, határozza, hogy mind a kerületi gyűlésre jövő espe-
res urak, mind pedig — a már régebben meghatározott szám 
erejéig — esperességileg felküldött egyházi követek napidí-
jai akképen emeltessenek, hogy az útiköltségek a régebbi 
megállapítás szerint adassanak ki az illetőknek ezentúl is 
változatlanul, az esperes nrak napidíja azonban, az ntban és 
a gyűlés helyszinén hivatalosan eltöltött napokért, napontai 
6 forintban, az esperességi egyházi küldöttek számára pedig 
napontai 5 forintban állapíttatik meg. 

e) A felosztandó államsegélyben, esperességenkint a kö-
vetkezők részesülnek: 

A b á c s - s z e r é m i e s p e r e s s é g b e n : Szilbás 50 
frt. Palánka 50 frt, Zsablya 50 frt, Wallach Mihály és 
Benjács Simon lelkészek 100—100 frt 

A b á n á t i b a n : Hajdusicza, Török-Becse, Resicza, 
Lúgos, Birda 100—100 frt. Semlak, Steierdorf 50—50 

A b a r s i b a n : Nagy-Szelezsény 150 frt, Szellemi 
Mihály N.-Kosztolányi lelkész 100 frt, . . . . 

A b é k é s i b e n : Szeged, Apatelek,fazekas-varsán-
di szláv ajkú hivek,Nagy-Szent-Miklós 100—100 fr t ; 
Schulz Jenő, Orgovány Pál lelkészek, Skripeny Já-
nos segéd-lelkész 100—100 frt . . . . . . . 

350 f r t 

600 frt . 

250 frt 

700 frt. 
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A b u d a p e s t i b e n : Vácz 100 frt 100 írt 
A h o n t i b a n : Báth 200 frt, Bátorfalu, Csali, Hod-

rusbánya az egyházi hivatalnokok fizetése emelésére 
100—100 frt 500 frt 

A n ó g r á d i b a n : Salgó-Tarján 250 frt, Lent-
vora és Bér 100—100 frt 450 frt 

A p e s t - m e g y e i b e n : Héviz-Györk és Csömör 
150—150 frt Irsa és Péteri 100—100 frt . . . 500 frt 

A z ó l y o m i b a n : Zólyom-Lipcse 250 frt, Badin 
200 frt, Dubova 100 frt 550 frt 

Összesen: . . 4000 frt 

31. A tavalyi gyűlés jk. 38-dik pontjának kapcsában, a kerületi 
törvényszék elnöke bemutatja 1) a pestmegyei ev. esperesség tiszti 
ügyészének, Greszler Sámuel fóti evang. levita tanito' ellen, hivatalától 
cánoni vétségek miatt elmozditatás végett indított és fölebbezett pőrét, 
a kerületi törvényszéknek f. é. október 27-dikén hozott Ítéletével 
együtt, mely szerint alperes semmiségi panasza, mint alaptalan elvet-
tetvén, az eljáró esperesség ítéletének azon része, melyben alperes le-
vita-tanitói állásától végleg elmozdittatik, helybenhagyatik; azon ré-
sze ellenben, mely a költségekre vonatkozik, megváltoztatik és köte-
leztetik alperes Greszler Sámuel, felperes tiszti ügyész részére 30 ío-
rint perköltséget, továbbá birói költségek fejében az első biróság ré-
szére 63 frt 84 kr, jelen birói eljárás fejében pedig 15 forintot az eljárt 
esperességi törvényszék elnökének kezeihez lefizetni; 2) a békési es-
peresség tiszti ügyészének Balthazár Lajos szarvasi leánytanitó ellen, 
hivatalától canoni vétségek miatt leendő elmozditás, élvezményei be-
szüntetése s járulékai iránt indított és fölebbezett pőrét, a kerületi tör-
vényszék í. é. október 27-dikén hozott Ítéletével együtt, mely szerint : 
az első bírósági Ítélet — a perköltségre vonatkozó helyének kivételé-
vel — minden részben, másodbiróságilag helybenhagyatik. Vizsgálati, 
felperes — ügyvédi, és bírósági perköltségek és dijak fejében alperes 
csupán 201 frt 83 kr elsőbirósági és ezúttal 9 frt 20 krban megállapí-
tott másodbirósági perköltségben marasztaltatik el és köteleztetik ezen 
perköltségeket 15 nap alatt, különbeni végrehajtás terhe alatt felperesi 
ügyvéd kezébe megfizetni. 

Tudomásul szolgál, és mind a két pör összes ügyiratait, 
további szabályszerű eljárása végett, ft. superintendens ur 
vette át. 

3 3 . Ugyancsak a tavalyi jk. 39-dik pontjának kapcsolatában jelen-
tetvén, hogy a z s i n a t i - e l ő m u n k á l a t o k iránt a kerület-
beli esperességek többségének véleményei már beérkeztek, azonban 
vannak esperességek, melyek e tárgyban mindeddig sem nyilatkoztak. 

A zsinat-ügynek elébb vitelére a kerület, mélt. Rad-
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vánszky Antal ur elnöklete alatt, Doleschall Sándor esperes, 
Osztroluczky Géza, Breznyik János, Thebusz János, Svehla 
Gusztáv és Raab Károly urakból álló bizottságot nevez ki, 
melyhez mind a már beérkezett, mind a íó'tisztelendő supe-
rintendens úrhoz, legfölebb 1874. május 1-sejéigmég ezután 
beküldendő esperességi véleményeket átteszi, az ezekből 
merítendő általános vélemény összeállításával megbízza, s je-
lentésüket a jövő évi közgyűlésre elvárja. 

33. U. a. jk 42-dik pontjának kapcsolatában olvastatik a m. 
ki . kultuszminisztérium Budapesten 1873. aug. 9-dikén 21,392 szám 
alatt kelt leirata, mely szerint az 1872-dik évre utalványozott 5000 
formt államsegély hová fordításáról szóló számadás megvizsgáltatván, 
helyesnek találtatott, azon megjegyzéssel azonban, hogy az előre nem 
látott szükségek fedezésére visszatartott 1000 forintnyi pénzmarad-
vány, a legközelebbi számadásban, mint „kezdetleges hátralék1' szám-
ba veendő : 

Tudomásul vétetik, s az összegnek az administrationa-
lis költségekre fordításáról szóló nyugta kiállítása elren-
deltetik. 

34. U. a. jk. 43. pontjának kapcsában jelenti a nógrádi esperes 
ur, hogy a losonczi állami tanitóképezdében a vallásoktatás vezetésé-
vel Honéczy Ödön s. 1. bízatott meg, a szláv nyelv tanítását azonban, 
melyet ennek előtte szinte a vallás tanításával foglalkozó férfiú foly-
tatott, ujabb időben maga, az állami képezde igazgatója foglalkozik, 
mi által az esperességbeli egyik egyházi hivatalnok, évi fizetése tete-
mes részétől elesett, s igy az esperesség ezen állomás régebbi betölté-
sének alkalmilag történhető visszanyerése érdekében felkéri a kerület 
erkölcsi támogatását. 

A közgyűlés elhatározza, kerestessék meg a magas kir. 
vallás és közoktatási minisztérium egy feliratban, hogy elő-
fordulható változás esetében, kegyeskedjék a nevezett állami 
tanitó képezdében a szláv nyelv tanítását, az ezzel együtt 
járó 300 forint évdijjal együtt, a mint ez áldott emlékű b. 
Eötvös József miniszter korában is történt, az egyházi ha-
tóság által beállított vallás-tanitóra bizni. 

35. U. a. jk. 44-dik pontjára vonatkozólag, Massányi Mihály 
lévai lelkész ur jelentése az általa a lévai állami tanitóképezdében 
teljesített vallástani oktatásról. 

Tudomásul vétetik. 

30 U. a. jk. 52-ik pontjának kapcsolatában superintendens ur 
felmutatja a salgó-tarján kis-terennei paptanitói, a felső-tiszovnyiki 



30 

papi, s a beskai szintén papi újonnan alapított állomásoknak a vi-
szonyokhoz mért tisztességes Iii ványait. 

Megerősítő tudomásul vétetnek. 

3*. U. a. jk. 56-ik pontja kapcsában olvastatik ő nagyméltó-
sága, Tréfort Ágoston m. kir. vallás és közoktatási miniszter urnák 
Budapesten 1873. évi február 22-dikén, 1. sz. a. kelt s a közoktatás 
szent ügyének emelése érdekében kibocsátott leirata, melyben a leg-
teljesebb megnyugtatást szolgáltató nyíltsággal és emelkedettséggel 
körvonalozza a felekezeti iskolákkal szemben elfoglalt álláspontját; 
méltányló elismerését fejezi ki az e hazában élő hitfelekezeteknek a 
népoktatás ügye körül eddig is teljesített s a törvény értelmében ez-
után is kifejteni szándékolt buzgalmáról, — de egyszersmind a köz-
ügy szent érdekében hangsúlyozza, mennyire szükséges, hogy a köz-
oktatási országos törvény üdvös követelményeinek minden iskola 
mentül elébb és mentül teljesebben megfeleljen, minél fogva épen a 
támogathatás érdekében felhívja főtisztelendő superintendens urat, 
hogy a hatósága alá tartozó minden iskoláról időről időre kimerítő 
tudósítást terjeszszen fel : 

A kerület örvendetesen veszi tudomásul a miniszteri 
leiratban foglalt megnyugtató s már is számos tényben meg-
bizonyodott jóindulatot, elhatározza az egyes egyházakban 
netalán még mindig fenforgó és tökéletesbitést igénylő hiá-
nyok pótlása érdekében, ezen leirat köröztetését, ismételt 
hangsúlyozásával mindannak, hogy a kerületbeli egyházak 
hazánk felvirulása érdekében mindent elkövessenek, hogy 
népnevelésünk ügyét a törvény jogos követeléseinek szín-
vonalára emeljük, mind pedig annak, hogy a főpásztor tisz-
tévé tett kimeritő tudósítások beterjeszthetése érdekében, 
az illető közegek az adatok pontos és lelkiismeretes be-
szolgáltatását mulasztbatatlan kötelességöknek ismerjék. 

38. U. a. jkönyvi pont kapcsában olvastattak a vallás és közok-
tatási m. kir, minisztériumnak év közben a superintendens úrhoz 
leérkezett és elnökileg legott elintézett következő leiratai : 

a) 26226. sz. a. 1872. okt. 17-én, a bányai kerület-
beli gymnasiumok zártudósitványai tartalmának helyeslő tu-
domásul vételéről, azon megjegyzéssel, hogy a rajz minde-
nik intézetben kötelező tantárgyul tanitassék, s az abbani 
előmenetel az évi kimutatásokban és a bizonyítványokban 
kitüntessék. Elintéztetett. 

b) 3637. sz. a. 1872. nov. 25 én a gymnasiumi és 
felsőbb tanintézetek iskolai tudósításainak beküldése iránt 
felmerült kérdés, legközelebbi megoldása igértetik. Tudo-
másul vétetik. 
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c) 30616. sz. a. 1872. decz. 6-án a katonai árvák és 
özvegyeknél előforduló halálozási és férjhez menési esetek 
az illető hadkiegészitési kerületi parancsnokságnak azon-
nal feljelentendők. Köröztetett. 

d) 30430. sz a. 1872. decz. 17-én a tartalékos és 
szabadságos katonák felsőbb engedély nélkül való nősül-
hetése érdekében, — a korosztály meghatározása. Köröz-
tetett. 

e) 1869. sz. a. 1872. decz 23 a cs. kir. főudvarmes-
teri hivatalnak, közvetlenül ő felségéhez vagy az illető ud-
vari hatóságokhoz küldött irodalmi termékek vagy műtár-
gyak benyújtásának szabályzata. 

f) 32,776. sz a. 1872. decz. 31. A bécsi cs. kir. mű-
egyetembe való felvétetési szabályzata a tanulóknak. A gym-
nasiumokkal közöltetett. 

g) 31475. sz. a. 1873. jan, 2-án. Mészáros Józsefné 
szül. Mózses Juliánná betegágyon való meggyóntatása a 
róm. kath. lelkész által, pusztán egyházi cselekedetnek te-
kintetvén, áttérésnek nem állitható. - Az esetet fölterjesztő 
lelkész úrral közöltetett. 

h) 789. sz. a. 1873. febr 7. A tényleges szolgálatban 
nem álló tartalékos és szabadságos katonák engedély nél-
kül való nősülhetésének kérdése, megvilágosítva a m. kir. 
honvédelmi minisztérium 1873. jan. 8-dikán 247|VII. sz. a. 
kelt átiratával. Köröztetett. 

i) 34482. sz. a. 1873. jan. 13. A kecskeméti állami al-
reáltanodába járó evang növendékek vallási oktatásáról. A 
kecskeméti lelkészszel, maga miheztartása végett közöltetett. 

j) 718. sz. a 1873. jan. 21. A hazai egyházközségek 
felekezeti iskolai czélokra idegen uralkodóhoz segélyért fo-
lyamodásának eleje vétessék. Köröztetett. 

k) 12,742. sz. a. 1873. jan. 23. Filipko Anna áttérése 
tárgyában a beszterczei rom. kath. püspökhöz intézett átirat 
másolata. 

1) 378. sz. a. 1873. jan. 31. A bács-szerémi esp. fenálló 
tanítói, özvegy-árva, gyám- és nyugdíjintézet segélykérése 
elutasittatik. 

m) 3121. sz. a. 1873. febr. 22. A m. kir. honvédelmi 
miniszter 3619. számú átiratának másolata a torontál-me-
gyei lelkészek családi értesitvények kiállítása tárgyában. Kö-
zöltetett az illető esperességgel. 

n) 5080. sz. a. 1873. mart. 13. Felelet az ágost. hitv. 
evang. egyetemes közgyűlés mult évi október 3—5. kelt 
jegyzőkönyve 9. pontjára a kath. vagy görög-keleti szent-
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székek által elválasztott felek ujabb házasságra lépésére ki-
adott utasításra nézve. 

o) 9432. sz. a. 1873. april 24. A halotti anyakönyvek 
vezetésével megbízott lelkészek köteleztetnek, hogy minden 
halálesetet a halottak anyakönyvébe való bevezetés után 
azonnal a községi elöljáróság tudomására hozni tartoznak. 

p) 11,835 sz. a 1873. május 20. A katonák és hon-
védek részére saját kérésük folytán kiállítandó esketési bi-
zonyítványaira, a bélyeg helyére irandó „katonai nyilván-
tartás czéljából." Köröztetett. 

q) 15,682. sz. a 1873. jun. 13. Az ev iskolák könyör-
adományokat gyűjtő küldöttei (suplicansok) szabadon gyűjt-
hetnek. Tudomásul vétetik. 

r) 17,238. sz. a. 1873. sept. 11. Az osztrák-magyar 
közös külügyminisztérium és az olasz királyi külügyminisz-
térium közt, a halotti bizonyítványok kölcsönös kiszolgálta-
tása iránt létrejött egyezmény. Köröztetett. 

s) 1290. sz. a. 1873. sept. 14. A hivatalos iratok porto-
mentességének a czimlapon történő szabályszerű és vilá-
gos jelzéséről. Köröztetett. 

t) 26,069. sz. a. 1873. sept. 29. A báró Sina Simon-féle 
néptanító segélyezési alapitványnál üresedésbe jött e g y 
helyre való ajánlás érdekében. 

u) 1532. sz. a. 1873. okt. 5. A német államok és az 
osztrák-magyar birodalom között eddig fennállott póstabér-
mentességi csereviszony megszűnéséről. Tudomásul vétetik. 

v) 25,505. sz. a. 1873. okt. 14. A békés-bánáti espe-
rességnek f. é. jan. 3-dikán kelt és b. Podmaniczky Frigyes 
kerületi felügyelő ur által pártoló ajánlással felterjesztett 
kérvényére vonatkozólag, melyben a szarvasi evang. főgym-
nasium javára a törvényhozásnál eszközlendő évi segély ké-
retik, a középtanodai oktatásról szőlő törvényjavaslat tár-
gyalása alkalmával pártolás igértetik. Örvendetes tudomásul 
vétetik. 

z) 18,524. sz. a. 1873. aug. 12. Mintaivek a polgári 
lelkészek által a tábori papsághoz beküldetni szokott anya-
könyvi kivonatok egyöntetűsége érdekében. 

Mindezen m. kir. vallás és közoktatásügy-miniszteri 
leiratok elnökileg évközben elintézve és a körzendők kö-
röztetve lévén, ezennel tudomásul vétetnek s a lelkész urak 
azok szerinti magok alkalmazására utasitatnak. 

39. U. a. jk. 57. pontjának kapcsában jelentetvén, hogy a tót-
komlósi hiványkérdés, a fenálló egyházi törvények értelmében s az 



33 

egyház teljes megnyugtatása mellett elintéztetett; s a papválasztás 
ezen alapon meg is történt : 

Örvendetes tudomásul vétetik 
» 

4 0 . U. a. jk 60. pontja kapcsában olvastatik a bánáti esperesség 
indítványa, hogy a kerületi gyűlés ezen, az utasitásokat az esperes-
ségi egyházak meghallgatása nélkül történt mődositó határozata, jog-
érvényesség tekintetéből mindaddig függőben tartassék, mig a nógrádi 
esperesség idevágó indítványa valamennyi esperességgel s illetőleg 
egyházakkal nem közöltetett, s csak azután a bejött vélemények több-
sége alapján mondassék ki a határozat : 

A kerület, a fenforgó esetet nem tartja oly lényegesnek, 
hogy mult évi határozatát elébb az egyes egyházakhoz le-
szállítani szükségesnek vélné, — a jövőre nézve azonban, 
mindannyiszor, valahányszor a kerületi utasítások bármely 
pontjának módosítása vagy megváltoztatása szándékoltatnék, 
ezt elébb az egyes egyházakhoz fogja leküldeni megvitatás 
végett, hogy határozatát azok többségének nyilvánuló véle-
ménye szerint hozhassa. 

41. Ugyanazon jk. 66. pontjának tárgyalása, illetőleg az erre 
vonatkozó véleményezés meghallgatása: 

A holnapi gyűlésre tartatik fen. 

4 £ . U. a. jk. 71. pontjának kapcsában olvastatik Miavecz László 
volt kis-semlaki lelkész, jelenleg m. kir. távirdatiszt folyamodványa 
lelkészi hivataloskodása idejéből származó követelései kiszolgáltatá-
sának elrendelése végett. 

Az illető esperességhez tárgyalás illetőleg elintézés vé-
gett leszállitatik. 

43. U. a. jk. 72. pontjának tárgyalása 
A holnapi gyűlésre halasztatik. 

44. U. a. jk. 74. pontjának kapcsolatában olvastatik a „Bányai 
ág. hitv. evangy. egyházkerület ügyrendének" Keblovszky Lajos ur, 
mint erre felkért által kidolgozott „tervezete." 

Érdemleges s tüzetes tárgyalása a holnapi gyűlésre ha-
1 asztatik. 

45. U. a. jk. 59. pontjában foglalt tárgynak, nevezetesen a szar-
•vasi egyháztól külön szakadni óhajtók, most már esperességileg a ke-
rülethez felterjesztett ügyének előleges megvizsgálására : 

Mélt. Radvánszky Antal ur elnöklete alatt, Doleschal 
Sándor, Pékár Lajos, Belohorszky Gábor esperes urakból s 

• 3 
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Raab Károly mint jegyzőből álló bizottság küldetik ki, je-
lentésűk a holnapi gyűlésre elváratván. 

H a r m a d n a p , o k t . 30-d i k á n. 

(Világi felügyelő ur a gyűlés folyama alatt egyidőre távozni kény-
szerülvén, az 50—53-dikig tartó pontok tárgyalása alatt, Radvánszky 
Antal ur, mint legidősebb esp. telügyelő által helyettesitetett.) 

46. A mult napi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, 
liitelesitetett. 

4*7. Ezen jegyzőkönyv 27. pontját illetőleg, felügyelő ur jelenti, 
hogy a megjelenésre felszólitó tudósítása a kerület uj, megválasztott 
világi jegyzőjéhez mindeddig el nem juthatván, 

dr. Szelényi Károly ur, a jövő évi gyűlésen fog jegyzői 
hivatalába igtattatni. 

48. A tegnapi gyűlés jk. 41. pontjában foglalt határozat nyomán, 
olvastatik Kemény Mihály ur jelentése, az Ollik Pál ur által 1869-ben 
kidolgozott, sorsjegy kölcsön tervezetéről, mely „Dr. Szeberényi János 
emléke" czimen, a magyarhoni evangy. egyetemes egyház javára lenne 
kibocsátandó. A jelentéstevő teljes elismeréssel nyilatkozik azon nemes 
indulatu vallásos érzületről s azon valóban tiszteletre gerjesztő szorga-
lomról, mely e nagy terjedelmű munkálat egész a legapróbb részlete-
kig menő kidolgozásában nyilvánul; a tervezet gyakorlati kivitelét 
azonban, főleg a mostani viszonyok között, s ily alakban alig tartja 
lehetségesnek. Mindazáltal indítványozza : fejezze ki a kerületi köz-
gyűlés Ollik Pál urnák, nemes buzgóságáért elismerő köszönetét s ezt 
a szegedi evangy. egyház utján neki kézbesitesse; egyszersmind tegye 
át a tervet az egyetemes közgyűléshez, a hová az tartöziis is, s azon 
ajánlatával, hogy az egyetemes közgyűlés egy 3, legfölebb 5 tagból 
álló bizottságot küldjön ki, mely ezen tervezetet átvéve, annak ugy 
alapszabályzatát, mint a művelet gyakorlatiságát nehezítő részeit, ha-
zai és egyházi viszonyaink teljes felölelésével módosítsa, annak folytán 
egyes kiváló s befolyásos ügybuzgó nagyjainkkal lényegében is megis-
mertesse s ha majd az ő és többek nézete is, az időperezet alkalmasnak 
itélendi, akkor hivja fel a tervezet kivitelére az evang. egyetemes köz-
gyűlést. 

A kerület ezen indítványt elfogadja, s az Ollik Pál ur-
nák szavazott köszönet kezéhez juttatását, valamint a terve-
zetnek az egyetemes gyűléshez ily ajánlattal történendő át-
tételét elhatározza. 

40. A tavalyi gyűlés jk. 72. pontjának kapcsolatában a kerületi 
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törvényszék elnöke bemutatja a bács-szerémi esperességnek, Roth 
Károly ó-verbászi lelkész ellen inditott, az első bíróság előtt letárgyalt 
s felebbezett perét, a kerületi törvényszék f. é. október 27-dikén kelt 
azon határozatával együtt, hogy ezen per némely hiányok pótlása vé-
gett az első bírósághoz visszautasittassék ; de egyszersmind azon kérés 
kapcsában, hogy e pernek végleges elintézése égető kérdéssé vállván, 
tétessék az illető esperességnél intézkedés, hogy a per amaz esperesség 
törvényszékénél mielébb ujolag tárgyaltassék s a kerületi törvényszék-
hez felküldessék. 

Tudomásul szolgál, s az összes iratokat, további elinté-
zés végett a ft. superintendens ur vette át. 

5©. A tegnapi gyűlés jk. 44. pontjában foglalt határozat alapján, 
tárgyaltatik a tegnapi napon már felolvasott ügyrendi tervezet. Ezen 
munkálat minden egyes pontjában tüzetesen megvitattatván, e követ-
kezőkben állapittatik meg : 

Az ágostai hitv. evangy. bányai egyházkerület 
ügyrende. 

l . 
A kerületi közgyűlést megelőző, megjelenési napon, elő 

tanáoskozmány tartatik, az elnöki meghívóban kitűzött órá-
ban, a netalán előleges tájékozást igénylő legfontosabb tár-
gyak megismerése s a közgyűlés sorrendjének lehető megál-
lapítása végett. 

2. 

Mind az előforduló szavazások törvényszerűsége, mind 
a napidijak kifogás alá nem eshető kiszolgáltatása, mind pe-
dig a jegyzőkönyv pontos szerkeszthetése végett, az esperes-
ségi követek személyre szóló, s az esperességi jegyzők által 
hitelesen kiállított megbizó-levéllel látandók el egyenként, 
melyben azon sorszám is felemlítve legyen, a melyben vala-
mely esperesség a megbizó-levél bemutatóját követei közé fel-
vette. Az esperességeknek ezentúl is jogukban és szabadsá-
gukban áll annyi követet küldeni, a mennyit akarnak, csak-
hogy ezek közül, a személyenkénti szavazás esetében, a meg 
bizó-levelekből előtűnő sorszám szerint elsőbbek birnak el-
sőbbséggel, illetőleg — a kerületi utasítások XVII. része, 5 
dik szakaszának 2. pontjában meghatározott számerejéig, 
jogérvényes szavazattal. Ezen megbiző-levelek vagy az 
előtanácskozmány alkalmával nyújtandók, vagy legfölebb az 

3* 



első napon tartandó közgyűlés bevégeztéig nyújthatók be a 
jegyzőségnél. 

3. 
A szokásos megnyitó Istentisztelet végeztével, a köz-

gyűlés első napon reggeli 9 órakor az ikerelnökség által 
megnyittatván, a tanácskozás első tárgyát az elnökség évi 
jelentése képezi. 

4. 
A többi közgyűlési tárgyak, következő sorrendben vé-

tetnek tanácskozás alá : 
a) a megelőző kerületi és egyetemes gyűlés jegy-

zőkönyve pontonként s minden pontnál az arra netalán 
beadott jelentések, előterjesztések vagy miniszteri le-
iratok. 

b) Az önálló, előre bejelentett indítványok s az 
elnökséghez előre benyújtott interpellatiók, mely utób-
biakra az illető tisztviselők, ha rögtön nem lehetne, 
mindenesetre még a közgyűlés folyama alatt tartoznak 
válaszolni. 

c) Miniszteri leiratok, a mennyiben az a) pont sze-
rint még nem tárgyaltattak volna. 

d) Az esperességek felterjesztései. 
e) A küldöttségek, tisztviselők, vagy egyes meg-

bízottak jelentései, a mennyiben az a) pont alatt még 
nem tárgy altattak. 

f) A magán-kérvények. 
A közgyűlés, az általa sürgősekül felismert ügyeknek, 

sorrenden kivüli tárgyalását is elrendelheti. 

5. 
A kerületi gyűlésen felhozandó indítványok és inter-

pellatiók az elnökségnél legalább 24 órával előbb, Írásban 
beadandók, s a gyűlésnek eleve bejelentendők; az ezekhez 
netalán hozzá adatni szándékolt módositványok azonban, a 
tárgyalások közben is, bármikor hozzájok csatolhatók. 

6. 
A szólásra jelentkezőket az elnökség tartja figyelemben 

s azon sorrendben hivja fel szólásra, a mely sorban jelent-
keztek. 

7. 
Ugyanazon tárgyhoz mindenki csak egyszer szólhat, 
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kivéve az indítványozókat s interpellalókat, kiknek megen-
gedtetik indítványaik vagy interpellatiójuk bővebb kifejtése 
végett, másodszor is felszólalni. Személyes kérdésekben ha-
sonlókép fel van jogositva mindenki a másodszori felszó-
lalásra. 

8. 
A szólókat beszédökben megszakítani nem szabad. 

Azonban 

9. 
A szőnyegen lévő tárgytól eltérőket, azokat, kik netalán 

személyeskedésekbe bocsátkoznak, vagy a tanácskozási ille-
met sértik, az elnökség a tárgyra vagy rendre utasítja; a 
rendre utasítást, meg nem figyelőktől a szót is megvonhatja. 

10. 
A tárgyalás berekesztése után, annak tartalmát az el-

nökség összegezi, s a végzést kimondja; vagy a kérdést, a 
közgyűlés által is helybenhagyott szövegezésben szavazásra 
bocsátja. A szavazás, ha szótöbbséggel történik, nyilvános, 
a személyes ügyekben titkos. 

11. 
Szavazás közben a kérdést újra tárgyalni vagy a sza-

vazást indokolni nem szabad. 

12. 
A közgyűlési jegyzőkönyv a jegyzői tisztség által, egyik 

napról a másikra elkészítendő s annak hitelesítése a követ-
kező napi gyűlés első tárgyát képezi. Az utolsó napról fel-
vett jegyzőkönyv hitelesítése iránt a közgyűlés határoz. A 
hitelesítés körül felmerülő vita, csak a szerkezetre vonat-
kozhatik s az ügy érdemét nem érintheti akként, hogy a ha-
tározat megmásitását vonja maga után. 

13. 
A hitelesített jegyzőkönyv (mint az egyetemes gyűlé-

sek jegyzőkönyveinél történik) az elnökség és a szerkesztő 
jegyzők által iratik alá. 

14. 
A jegyzőkönyv fogalmazványában minden fölösleges 

czimezés mellőzendő. 
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Ezen ekkép megállapított ügyrend pontjai a jegyző-
könyvben egész terjedelmükben felvétetnek, azonkívül kellő 
számban kinyomatva, az esperességekhez szétosztás végett 
leküldendők. 

5 1 . A tegnapelőtti gyűlés jk. 8. pontjában a kerületi egyházi 
törvényszék biráira adott szavazatoknak számbavételére kiküldött bi-
zottság jelentést tesz a szavazás eredményéről : 

meg választattak egy év tartamára : 
egyházi törvényszéki elnökül: Radvánszky Antal, 
alelnökül : Szontagh Pál, 
rendes birákul : Görgey István, Szelényi Károly, Sár-

kány Sámuel, Sztehlo András, Fabó András, 
pőtbirákul : Gosztonyi János, Földváry Mihály, Győry 

Elek, Veres Pál, Rudnay József, Láng Mihály, Moravcsik 
Mihály, Melezer Gyula, Székács József, Tornyos Pál. 

Olvastatott az ezen jk. 7-dik pontjában kiküldött tanügyi 
bizottság jelentése, a mint következik : 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Szontagh Pál 
ur elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak, a kebelében létező 
középtanodák állásáról, 

A főtisztelendő bányakerületben az 1872/3. iskolai év folytán 
három nyolcz osztályú teljes, egy öt-osztályu, egy négy-osztályú gym-
nasium, ezenkivül egy négy-osztályu reálgymnasium, végre egy három 
évi tanfolyamu tanítóképezde s igy összesen hét középtanoda létezett. 

I. A szarvasi főiskola a hozzá csatolt tanitóképezdével egy szo-
rosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium tanárai közül az 
egyik a tanítóképezde igazgatója volt és ugyancsak hat gymnasiumi 
tanár a tanitóképezdében mint szaktanár működött. Az összes főiskola 
tanereje 12 rendes, 8 rendkívüli tanár, összesen 20 tanférfi. A tanítás 
a gymnasiumban a megállapított tanterv szerint történt s csekély el-
térés csak a magyar nyelv anyagának beosztásánál mutatkozik ; a la-
tin nyelv és a német nyelvből azonban némely osztályokban az órák 
számát egy-egy órával megtoldották. A tanitóképezdei tanulók a szo-
rosan hivatásukra tartozó tantárgyakon kivül a vallástant, egyházi 
éneket, zenei elméletet és gyakorlatot s a főbb gymnasiumi tantár-
gyakat a felgymnasiumi tanulókkal közösen hallgatták. A főiskola bir-
tokában lévő könyvtári természettudományi és régiségi gyűjtemények 
az év folytán részint vásárlás, részint ajándék utján szépen gyarapod-
tak. A tanárok évi összes fizetése tett 12,532 frt 50 krt. A tanintézet 
összes évi jövedelme tett 23,081 frtot, kiadása pedig 21,681 frt 10 krt. 

Az év elején beíratott a gymnasiumba összesen 414 tanuló. Vizs-
gát tett az év végén 396, tehát a vizsgálattól elmaradt s részint kilé-
pett 18. Vallásukra nézve a gymnasiumi tanulók: ágostai evg 208 
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helv. hitv. 26, római katli. 55, keleti grg. 35, izraelita 77. Érettségi 
vizsgára jelentkezett 39 nyilvános s 1 magán, összesen 40 tanuló. 
Megvizsgáltatott mind, kettő azonban közülök visszavettetett s igy 
érettnek nyilváníttatott 38. — A tanitóképezdében beíratott összesen 
11 s vizsgálatot tett az év végén 9 tanuló; 2 kilépett. Ösztöndíjban 
részesült 53. Tanpénzmentes volt 26; tápintézetben élelmeztetett 24 
egészen ingyen, 133 olcsón s igy összesen 157, Van az intézetnek ze-
nedéje, rajz- dal- és tornaiskolája. Ezeken kivlil van az ifjúságnak 
saját könyvtára s önképzőköre, melynek 62 tagja volt. Az évi érte-
sítő Zsilinszky Mihály tanártól „Verancsics Antal élete s történelmi 
munkái" czim alatt egy minden tekintetben figyelemre méltó iroda-
lomtörténeti tanulmányt közöl. 

II. A selmeczi VIII. osztályú gymnasium tanereje : 8 rendes, 4 
segéd s 3 melléktanár, összesen 15 tanférfiu, kiknek évi fizetésük ösz-
szesen 6800 frt. A tantervhez alkalmazkodik, azonban ugy, hogy né-
mely tantárgyakat, tanerők hiánya miatt kapcsolatosan tanit, úgymint: 
a vallástant, magyar, német nyelvet, hellén s római irodalmat, az V. 
és VI. osztályban s ugyanezen tantárgyakat a latin nyelvvel együtt 
a VII. és VIII. osztályban. Tanuló volt a gymnasiumban összesen 177, 
kik közöl ismét részint vizsgálatlan maradt, részint kilépett 11, meg-
halt 1, vizsgálatot tett 162 tanuló. Vallásra nézve volt : ágost hitval-
lású 112, helv. hitv. 23, római kath. 27, izrael 3. Érettségi vizsgára 
jelentkezett 19 nyilvános, 2 magán, összesen 21 tanuló, kik mindnyá-
jan éretteknek nyilvánitattak A könyvtár mind hagyományozás, mind 
vétel utján örvendetesen gyarapodott. A tápintézetben 105 növendék 
látatott el ebéd, vacsorával s szükség esetén orvosi segély s gyógysze-
rekkel is. A tápdij tett egész évre 36 frtot, mely azonban 43 tanuló-
nak hol kisebb, hol nagyobb részletekben elengedtetett. Tanpénzmen-
tes volt 22, ösztöndíjas 4; kisebb segelyzésekben részesült 11 tanuló. 
A tanulók egyleteiből említésre méltó a magyar önképző 86 taggal; a 
gyámegylet 68 taggal, mely ez évben 55 frt 66 krt gyűjtött havi kraj-
czáros betételekből, az önsegélyzőegylet 56 taggal, és a dalárda 60 
taggal. A tornászat köteles tantárgy. Van az intézetnek rajztanodája 
is, melyben a rajz szintén kötelezett tantárgy. A tanintézet összes jö-
vedelme 12041 frt, kiadása 12294 frt, tehát 253 frt deficitet mutat ki. 

III. A pesti VIII. osztályú főgymnasium tanereje 7 rendes, 4 se-
géd s 5 melléktanár, összesen 16 tanférfi, kiknek évi fizetésök 15370 
frt. A tantervhez ragaszkodik azon kivétellel, hogy a latin és német 
nyelvből egy-egy órával többet ád, de a vallást az I. és II., III. és IV. 
s az V és VI. osztályban kapcsolatosan tanitja. A tanulók száma 348, 
kik közül vizsgálatlan maradt 26, kilépett 28, meghalt 2, s igy vizs-
gálatot tett az év végén 293. Vallásukra nézve a tanulók : ágost. hitv, 
97, helv. hitv. 19, róm. kath 45, görög kath 5, keleti görög 3, izrae-
lita 179. A gymnasiumnak van önképzőköre s segélyegylete, mely 
utóbbi 700 frtnyi tőkével bir. Ösztöndíjban részesült 4 A könyvtár és 



40 

muzeum részint ajándékok, részint vétel ntján tetemesen gyarapodott. 
Érettségi vizsgálatokra jelentkezett 16 nyilvános, 2 magán, összesen 
18 tanuló; ezek közül visszalépett 1, megvizsgáltatott 17, kik mind-
nyájan éretteknek nyilvánitattak. Nyomtatott értesítőjében Kanya Pál 
nyugdíjazott igazgató tanár a budapesti ág. ev. iskolák történetét közli 
1825-ig s Batizfalvy István melegen emlékezik meg az év folytán el-
hunyt Szénássy Sándor tanárról. A tanintézet összes évi jövedelme 
19649 frt 40 kr, kiadása 18639 frt 40 kr. 

IV. A beszterczebányai V. osztályú gymnasium tanereje 4 rendes, 
2 segéd s 1 melléktanár, összesen 7 tanférfi, a tantervhez ragaszkodik 
s a rajz és ének kötelezett tantárgyak. A tanulók létszáma 79, kik kö-
zö'l évközben kilépett 2, vizsgálatot tett 77. Vallásra nézve volt:ágost. 
hitv. 73, helv. hitv. 2, róm kath 1, izraelita 1. Tápintézetben élelmez-
tetett egészen ingyen 7, mérsékelt dij mellett 21, összesen 28. Van 
könyvtára, muzeuma, rajz-, ének-, testgyakorló intézete s gyümölcsfa 
iskolája. Jövedelme volt az év folytán 5970 frt 31 kr, kiadása pedig 
5970 frt. 

V. A békés-csabai IV. osztályú reálgymnasium tanereje 5 rendes 
s 2 melléktanár, összesen 7 tanférfiu, kiknek évi fizetésök tett 4150 
frtot. A tanintézet összes jövedelme volt 4781 frt 1 kr, kiadása ugyan-
annyi. A gymnasiumi tanirányban ragaszkodik a tantervhez. A tanu-
lók száma : 103, közülök kilépett 5, vizsgálatlan maradt 3, vizsgálatot 
tett 95. Vallásra nézve : ágost. hitvallású 66, helv. hitv. 1, róm. kath. 
14, gör. kath. 1, keleti görög 1, izraelita 12. Van könyvtára s testgya-
korló intézete. Taneszközei szépen gyarapodtak. 

VI. Az aszódi IV. osztályú algymnasium tanereje : 4 rendes, 2 
melléktanár, összesen 6 tanférfi, kiknek évi fizetésök 2540 frt. A tan-
intézet jövedelme volt 3150 frt, kiadása 3397 frt s igy 247 frt de-
ficitet mutat ki. Van könyvtára, muzeuma s tápintézete, melyben 2 
tanuló élelmeztetett. Tanpénzmentes tanuló volt 2, ösztöndíjas 2. A 
tanulók száma az év elején volt összesen 84, ezek közül vizsgálat-
lan maradt 3, kilépett 3, vizsgálatot tett 78. Vallásra nézve volt : 
ágost. hitv. 32, helv. hitv. 10, róm. kath. 24, izraelita 12. A test-
gyakorlat rendes tantárgy volt. 

E szerint a bányakerület felsőbb és középtanintézeteiben van 
, 40 rendes, 10 segéd és 21 melléktanár, összesen 71 tanférfiu. A ta-

nulók összes száma 1158, tehát 67-tel több, mint a mult évben. 
Ezek közül vallásra nézve : ágost. hitv. 588, helvét hitv. 81, róm 
kath. 166, görg. kath. 6, keleti görög 39, izraelita 284, összesen 1158. 

Kelt Pesten a bányakerületi tanügyi bizottságnak 1873. okt. 
29-kén tartott üléséből Szontagh Pál, ker. bizotts. elnök. Breznyik 
János, bizotts. tag. Petz Gyula, bizottsági tag. Batizfalvy István, 
jegyző. 

Tudomásul vétetik. 
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5 3 . Ugyanezen tárgy kapcsában Kemény Mihály békési espe-
rességi felügyelő ur jelenti, hogy a kormány egy közege, névszerint 
Schwabi Pái, az aradi államgymnasium igazgatója, Rácz István volt 
csabai, s lakását főleg gyermekei tanitatása végett Aradra áttett, 
jelenleg itteni lakosnak két fiát, kik előbb a kerületünkben lévő 
nyilvánosaknak elismert tanodákban, nevezetesen az idősebb a sel-
meczi lyceumban, az ifjabb a b.-csabai reálgymnasiumban tanultak, 
az ezen intézetekből magokkal vitt s jó osztályzatot feltüntető bizo-
nyítványok daczára, — a növendékeket felvételi vizsga nélkül, a sor-
szerint következő magasabb osztályba fel nem vette, világosan bebi-
zonyítván ezzel, hogy kerületünk törvényes alapon álló nyilvános 
tanintézeteinek bizonyítványait nem tartja kellő tiszteletben. 

A kerület, nevezett aradi államgymnasiumi igazgató 
urnák ezen eljárását intézeteink nyilván-jogára nézve sé-
relmesnek tartja, s az egyetemes gyűlésre menő követeit 
utasítja, tegyenek ott jelentést ezen ügyről, s kérjék fel 
az egyetemet, hogy ezen eset — a jövőben netalán elő-
fordulható más hasonlók meggátlása végett , a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium elé felterjesztessék. 

54. Olvastatott a jelen jk. 45. pontjában, a szarvasi egyháztól 
különszakadni óhajtók fölebbezésének előleges megvizsgálására ki-
küldött bizottság jelentése, mely szerint a nevezett bizottság az átvett 
összes riatokat egész terjedelmökben átolvasta s tanulmányozta bár, 
mégis több felmerülő s igen lényeges kérdésre mindezekből teljes fel-
világosítást nem nyerhetvén, határozott véleményt e bonyolódott ügy-
ben nem adhat. A bizottsági jelentés felolvasása után megeredt vita 
folytán azonban, Kollár János ur, mint a különszakadni óhajtó fél 
küldöttségének vezérférfia, oda nyilatkozván, hogy a fölebbezésükben 
felhozott sérelmek orvosoltatásának kérésétől a különválni óhajtó fél 
azonnal eláll s az izgalmas emlékeket felidéző múltra kész a feledés 
fátyolát borítani, ha megengedtetik a szarvasi egyháztól különvállva, 
helyben egy önálló másik ágost. liitv. evangy. gyülekezetet alaki-
taniok : 

A kerület ezen kijelentés folytán az egész ügyet egé-
szen más alapon, s egészen uj alakban látván felmerültnek, 
a különvállni óhajtókat a békési esperesség, mint ezen kér-
dés eldöntésére illetékes első egyházi hatósága elé utasítja. 

55. Olvastatott az apostagi gyülekezet 91 tagja által aláirt fo-
lyamodvány, melyben az egyházukban történt papválasztás ügyében 
orvosoltatást kérnek, s a pestmegyei esperesség rendszerinti közgyű-
lésének azon határozatát megsemmisitetni óhajtják, mely szerint ez: 
„Szirotkát, méltányossági szempontból az állomáson meghagyja." 

A kertilet ezen egész ügynek tüzetes tárgyalása, a ke-
3 
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rületi és esperességi elnökségek között e tárgyban folyta-
tott levelezések számos adatának meghallgatása, s a választá-
sok körüli intézkedések felől kimerítő tudomást szerezvén s 
a kerületi elnökség eljárásának korrektségéről meggyőződ-
vén : Szirotka Gusztáv urat, az apostagi ágost. hitv. evangy. 
egyház törvényesen megválasztott rendes lelkészéül ismeri el. 

56. Olvastatik a békési esperességnek f. é. j. k. 46-ik számá-
ban foglalt, s a saját kebelebéli nagyobb egyházak presbyteriuma 
választásáról megállapított módozata. 

Tudomásul vétetik. 

5 9 . Kérdés intéztetvén a kerülethez a barsi esperes ur által, 
vajljon a körmöczi állami főreáltanodába járó ágost. hitv. evang. nö-
vendékek vallástanitásának felügyelete kit illessen? 

A kerületnek az a felelete : hogy erre, egyedül a kör-
möczi ág. hitv. evangy. egyház van jogosítva. 

5 8 . Superintendens ur felemiitvén, hogy a kerületi levéltár he-
lyisége hova-tovább mindig szűkebb lesz a folyton halmozódó letett 
iratok czélszerii kezelhetésére : 

A kerület elhatározza, kéressék meg a pesti evangy. 
egyház, hogy a kerületi levéltár számára alkalmasabb helyet 
nyújtani szíveskedjék. 

5 6 . Ugyancsak superintendens ur jelentvén, hogy a kerületi 
névtár ujabb összeállítása és kiadása lévén szükséges. 

Superintendens ur felhatalmaztatik, hogy az utóbbi 
névtárt szerkesztett Haan Lajos uratbizza meg az ujabbnak 
összeállításával, mely elkészülte után azonnal kinyomtatandó. 

60. A jelen jegyzőkönyv még nem hitelesített pontjainak hite-
lesítésére 

holnap délutáni 4 órára, a kerületi elnökség mellé az 
esperességek iker-elnökségei s a főiskolák jelenlevő igaz-
gatói küldetnek ki. 

61. A jegyzőkönyv, a megelőző pont határozata szerint 
hitelesítetett. 

Jegyzette : Győry Vilmos, kerületi jegyző. Dr. Szeberényi Gusz-
táv, superintendens. Podmaniczky Frigyes, kerületi felügyelő. 



T A R T A L O M . 

1. Egyházi jegyző felesketése. 
2. Jelentés Plachy B. haláláról, s a világi jegyző választásának elren-

delése. 
3. B. Podmaniczky Frigyes lemondása s az uj felügyelő választás elren-

delése. 
4. Elnöki évi jelentés. 
5. Kubinyi Ágoston emlékezete. 
6. Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
7. Iskolai bizottság kiküldése. 
8. A kerületi törvényszékre szavazatszedő bizottság kiküldése. 
9. A törvényszék tagjai számának szaporítása. 

10. A prsan és kralóczi tanítók állásának törvényessége. 
11. Az egyetemes gyűlésre felküldött követek névsora. 
12. A zólyomi tanügyi bizottság jelentése. 
13. Sárkány János tanügyi bizottsági elnöksége. 
14. Lakner Fülöp német olvasókönyve. 
15. Pap-özvegyek. 
16. Breznyik János igazg. jelentése a selmeczi főiskoláról. 
17. Pettko János lemondása a selmeczi lycenm felügyelőségéről, helyébe 

Farbaky István felkérése. 
18. A kerületi ösztöndíjért folyamodók. 
19. A bánsági diaspora. 
20. A bács-szerémi diaspora. 
21. Az államsegélyért folyamodó egyházak kérvényeinek megvizsgálására 

kiküldött bizottság. 
22. Az egyházkerületi adó-felemelés. 
23. A költségvetés köröztetése. 
24. A kerületi özvegy-árva intézet felállítása. 
25. Jegyzőkönyv hitelesítés. 
26. A világi jegyző megválasztása. 
27. A számvizsgáló bizottság jelentése. 
28. Az államsegélyből visszatartandó összeg hovaforditása. 
29. A selmeczi lyceumnak ez évre ju t ta to t t adomány többlet. 
30. Államsegély felosztása, d) alpont, napidijak fölemelése. 
31. Greszler Sámuel és Balthazar Lajos per-iratai. 
32. A zsinati előmunkálatok ügyében kiküldött bizottság. 
33. 21,392. sz. a. k. miniszteri leirat az államsegély hováforditásáról. 
34. A losonczi állami tanítóképezde vallási- és szláv nyelv-tanszéke. 
35. Massányi Mihály jelentése a lévai állami tanitóképezdében teljesített 

vallástanitásról. 
36. A salgó-tarjáni, tiszovnyiki, beskai vocatorok. 
37. A kultuszminiszter 1. számú leirata. 
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38. Miniszteri leiratok. 
a) a gymnasiumi zártudósitványok vételéről. 
b) „ „ iránt felmerült kérdés megoldása 

igértetik. 
c) katonai özvegyek és árvák halála-esete feljelentendő. 
d) tartalékos és szabads. katonák nősülhetése. 
e) o felségéhez vagy udvari hatóságokhoz küldendő műtárgyak benyúj-

tásának szabályzata. 
f) A' bécsi műegyetembe való felvétetés szabályzata. 
g) Mészáros Józsefné ügye. 
h) A tényleges szolgálatban nem álló katonák nősülése. 
i) A kecskeméti állami alreáltanodában vallástanitás. 
j) a hazai egyházak, idegen uralkodókhoz segélyért nem folyamodhatnak, 
k) Filipko Anna áttérése. 
1) Bács-szerém kérése elutasítva. 
m) Családi értesitvények kiállítása érdekében Torontálban, 
n) Felelet az egyetemes gyűlés jkönyvére, az elválasztott s áttért há-

zasok esketésére nézve. 
o) Halotti esetek bejelentése. 
p) Katonák és honvédek esketési bizonyítványaira felírandó megjegyzés, 
q) Supplicansok szabad gyűjtése. 
r) Egyezmény az osztrák-magyar és olasz birodalom között a halotti 

bizonyítványokra nézve. 
s) Hivatalos iratok portomentessége. 
t) Sina Simon-alapitvány megüresedése. 
u) A német államokkal fenállott portomentesség megszűnése, 
v) A szarvasi főiskola érdekében felterjesztett kérvény, 
z) Anyakönyvi kivonatok mintaivei. 

39. Tót-komlósi hivány. 
40. Bánáti indítvány az utasítások megváltoztatásáról. 
41. Ollik Pál sorsjegy tervezete. 
42. Miavecz László kérvénye. 
43. Kóth Károly pere. 
44. Keblovszky Lajos ügyrend tervezete. 
45. A szarvasi egyház felebbezését megvizsgáló bizottság kiküldése. 
46. Jegyzőkönyvi hitelesítés. 
47. Világi jegyző beigtatásának elhalasztása. 
48. Jelentés Ollik Pál sorsjegy-tervéről. 
49. Kóth Károly per-iratai. 
50. A kerületi ügyrend megállapítása. 
51. A kerületi törvényszék biráira beadott szavazás eredménye. 
52. A tanügyi bizottság jelentése. 
53. Az aradi államgymnasium igazgatójának sérelmes eljárása. 
54. A szarvasi különválni óhajtók felebbezésének tárgyalása. 
55. Az apostagi-folyamodvány. 
56. A békési esperesség nagyobb egyházainak presbyteri-választása. 
57. A körmöczi állami főreáltanódába járók vallástanitása fölötti felügyelet. 
58. Kerületi levéltár helyisége. 
59. Kerületi névtár ujitása. 
60. Hitelesítő bizottság. 
61. A jegyzőkönyv hitelesítése. 

Budapest, 1873. Nyomatta Hornyánszky Victor. 
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Jegyzőkönyve 
a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1874 Máj. 
12-dikén előbb méltóságos báró Podmaniczky Frigyes, utóbb 
méltóságos Kadvánszky Antal egyházkerületi felügyelő és fő-
tisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv superintendens urak iker-

elnöklete alatt tartott rendkivüli közgyűlésének. 

J el e nv olt ah: 
A bács-szerémi esperességből: Mártonfy Károly esp. felügyelő, 

Belohorszky Gábor főesperes, Skultéty Ede esp. alfelügyelő; Roth 
Károly ó-verbászi lelkész. 

A barsi esperességből: Forster Imre, Lehoczky György körmöcz-
bányai küldöttek, idősb Boleman János egyházi felügyelő, Boleman 
Ede, Massányi Mihály lévai lelkész. 

A békési esperességből: Kemény Mihály esp. felügyelő, Sárkány 
János esperes, Haan Lajos b.-csabai, Szeberényi Andor nagylaki, Győry 
Vilmos orosházi lelkészek; Omaszta Szilárd, Dancs Béla, Kovács Sz. 
Ádám, — a szarvasi főgymnasium rész erői Tatay István igazgató. 

A budapesti esperességből: Fabinyi Teofil felügyelő, Bachat Daniel 
helyettes esperes, Dr. Székács József érd. superintendens, pesti magyar 
lelkész, Balassa István, Hunfalvy Pál, Kund Vilmos, Szelényi Károly, 
Schranz János pesti német lelkész, Torkos László gymn. igazgató, 
Glos Sámuel, Batizfalvy István tanár, Scholtz J . budai lelkész, Falvay 
Antal tanár, Pfitzner János tanár s elemi iskolai igazgató. 

A honti esperességből: Hrencsik Károly selmeczi lelkész és ales-
peres, Szabó András derzsényi lelkész,Breznyik János selmeczi igazgató -
tanár, 'Semhery István esperességi főjegyző, Bernhardt Adolf. 

A nógrádi esperességből: Veres Pál esp. felügyelő, Szontagh Pál, 
Dessewffy Otto, Pékár Lajos főesperes, Simko Gusztáv alesperes, 
Wladár János, Wladár Viktor, Trsztyenszky Ferencz, Terray Gyula 
lelkészek. 

A pestmegye esperességből: Rudnay József felügyelő, Sárkány 
Sámuel főesperes, — Láng Adolf, Margócsy József, Moravcsik Mihály, 
Dobronyovszky Károly, Lauko Károly, Kis Endre, Simon Péter, 
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Frenyó András, Török József, Margócsy Kálmán, Kemény Sámuel és 
János, 'Seffarovszky János, Dubovszky Nándor,Szirotka Gusztáv, Kiss 
Péter, Melczer Gyula lelkészek; Földváry Mihály, b. Podmaniczky 
Levente, Hoitsy Sándor, Gosztonyi János és Bellus János gymna-
siumi igazgató. 

A zólyomi esperességből: Doleschall Sándor főesperes, Fuchs 
János lelkész, Halassy Gyula, Lehoczky Egyed, Radvánszky Károly, 
Plachy Bertalan, Plachy Lajos, — és számos egyebek a kerületből. 

A közgyűlés kezdetét képező istentisztelet végezte után, a kerület 
küldöttei az ülésteremben egybegyűlvén, báró Podmaniczky Frigyes, 
lelépő felügyelő úr köszönti az egybeseregletteket, s röviden jelzi az új 
felügyelő választás lefolyását, melynek eredménye, a szavazatbontó bi-
zottság jegyzőkönyvének egész terjedelemben történendő felolvasásából 
azonnal ki fog nyilvánulni. Megemlíti egyszersmind, hogy a bányake-
rületi egyházak igen nagy többségének bizodalma a szavazás alkal-
mával Méltóságos Radvánszky Antal zólyomi esperességi felügyelő úrban 
központosulván, ezen majdnem egyhangúlag történő fényes megválasztás 
kötelességévé tette a most lelépő felügyelőnek, hogy az alkotmányosság 
elvénél fogva, az ujon választott utódnak hivatalát mentül előbb elfog-
lalhatni átengedje. Ennélfogva lelépő felügyelő úr, elnöktársával együtt 
akkép intézkedett, hogy nem várva be a rendes évi s közönségesen ősz-
szel tartatni szokott közgyűlést: a kerületet e mostani rendkívüli, beig-
tató közgyűlés megtartására kérje fel, mely intézkedés, hogy a kerü-
letnek nemrosszalásával. hanem helyeslésével volt szerencsés találkozni : 
semmi sem tanúsítja fényesebben, mint a megjelentek azon nagy száma, 
kiknek érdeklődéseért a lelépő felügyelő úr legmelegebb köszönetét 
mondván, a közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítja. 

1. Olvastatik a múlt kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 3-ik 
pontja, báró Podmaniczky Frigyes úrnak lemondását s az új felügyelő 
választását elrendelő; — úgy szinte az e pontban kiküldött szavazat-
bontó bizottságnak egész terjedelemben itt következő jegyzőkönyve. 

Jegyzőkönyv 
Felvétetett a Bányakerületi közgyűlés 1873. évi jegyzőkönyve, 

3-ik pontjában kiküldött szávazatbontó bizott. ülésében. 
Jelenvoltak:Főtisztelendő Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens, 

Haan Lajos b. csabai lelkész, Rudnay József pestmegyei esp. felügyelő, 
Tavaszi János orosházi felügyelő urak; Győry Vilmos jegyző. 

1. A szavazatok egyenkint pontosan megvizsgáltatván, kitűnt, hogy 
213 szavazat gyűlt be, — melyből esett: Radvánszky Antal zőlyomi 
esp. felügyelő úrra: 175 szavazat; Fabinyi Teofil úrra 17, Veres 
Pál úrra 7, SzontaghPál úrra 5, Ivánka Imre úrra 2. b. Podmaniczky 
Frigyes úrra 2, 'Sembery Imre úrra 2, Mártony Károly úrra 1, Buócz 
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Kálmán úrra 1, Zmeskall Zsigmond úrra 1; minél fogva az absolut 
többség megnyerésének alapján, — Radvánszky Antal úr , a bányai-
egyházkerület felügyelőjévé megválasztottnak nyilváníttatik. 

2. A szavazatbontó bizottság kötelességének ismeri egyszersmind 
azt is felemlíteni, hogy némely egyház szavazó ivének kiállításánál, 
minden egyéb kelléknek pontos megtartása mellett, azon egy forma-
hiány fordúlt elé, hogy világosan nincs oda jegyezve, hogy a beküldött 
iv, az illető egyház gyűlése jegyzőkönyvének kivonata, mely körülmény 
névszerint e következő harmincznégy egyház szavazatánál fordul elé. 
I) Buttyin, 2) Lajosfalva, 3) Nemes-Kosztolány, 4) Vácz, 5) Felső-
Almás, 6) Százd, 7) Terény, 8) Pribel, 9) Bagonya, 10) Drienyo, 
I I ) Ledény, 12) Darázsi, 13) Prencsfalu, 14) Sámsonháza, 15) Guta 
16) Luczin, 17) Dobrocs, 18) Felső-Petény, 19) Agárd, 20) Poltár, 
21) Polichno, 22) Czinobánya, 23) Szenna, 24) Maskova, 25) Buda-
Lehota, 26) Lest, 27) Sztregova, 28) Alberti, 29) Csornád, 30) Domony 
31) Pilis, 32) Rákos-Keresztúr, 33) Králócz, 34) Breznóbánya, 

3. Nem szavaztak: Uj-Sove, Bagyan, Szuchán, Czegléd. 
Kelt, Békés-Csabán 1874. Mart. 16. 

Szeberényi Gusztáv, superintendens. Rudnay József, mint szavazat-
bontó bizottsági tag. Tavaszi János, mint szavazatbontó bizottsági tag. 
Haan Lajos bizottsági tag. Győry Vilmos, mint a bizottság jegyzője. 

Mely eredményt, a közgyűlés a leglelkesültebb örömmel 
vévén tudomásul, az új felügyelő urnák a közgyűlésbe való 
meghivására Mártonfy Károly, Plachy György főispánok, 
Vörös Pál, Kemény Mihály orsz. k. esperességi felügyelők, 
Omaszta Szilárd,Lehoczky Egyed, kerül, küldöttek, — Brez-
nyik János főiskolai igazgató, Doleschall Sándor, Pékár Lajos, 
Sárkány János, Sárkány Sámuel főesperesek és Schranz János 
budapesti német lelkész, — urakból álló küldöttséget bo-
csátja ki, — a kiknek visszatértéig, az elnökség a gyűlést 
felfüggeszti. 

2. Az ujonan választott felügyelő úr, a meghivó küldöttségge-
egyben, a közgyűlés őszinte örömet tanúsító üdvözlése közben a gyiil 
lésteremben megjelenvén, a lelépő felügyelő fogadja és köszönti utódját, 
kinek a hivatal jelvényét a felügyelői pecsétet átadja, s egyszersmind 
felkéri, hogy esküje letétele után az elnöki széket elfoglalja. 

3 . Radvánszky Antal felügyelő úr, az esküt főtisztelendő elnök-
társa előmondása mellett, szóról szóra leteszi akképen, a mint az eskü 
forma, a kerületi utasítások tizennyolczadik részében foglaltatik. 

4 .Eskü j eletétele után,azúj felügyelő úr ihlett szavakban köszöni meg 
akerületnekaz ő személyében központosúlt bizodalmát, s általános lelkese-
déssel fogadott székfoglaló beszédének bevégzése után, a kerületi gyűlés 



kitörő üdvkivánatai közben foglalja el székét, melyben az új elnöktár-
sat, legelőször a főtisztelendő snperintendens úr köszönti, a székfoglaló 
beszédben nyilvánúlt fenköltséghez hasonló iblettséggel és melegséggel. 

5. S minthogy ez ünnepély egy olyan pontot képez kerületünk 
történetében, mely méltó mind arra, hogy egész lefolyásáról a közgyű-
lésben részt nem vehetett nagy közönség is értesüljön, mindarra, hogy 
az ez alkalommal felhangzott szavak emlék gyanánt jövőre is fenmarad-
hassanak; 

a közgyűlés elhatározza, hogy mind a közgyűlést mege-
lőző Istentiszteleten mondott fohász, mind a közgyűlési szék-
foglaló és az új felügyelőt üdvözlő elnöktársi beszéd, — külön 
lenyomattassanak és közrebocsátassanak. 

G. Felügyelő úr indítványozza, hogy azon férfiúnak, kinek ő hiva-
talában utódja s kinek buzgalma, hűsége és munkássága örökös ekiván 
lenni, — a kerület részéről hű fáradozásaiért a legforróbb köszönet 
szavaztassék: 

A kerület ezen indítványt egyhangúlag magáévá teszi, 
— s elhatározza, hogy jelen jegyzőkönyvének e külön pont-
jába báró Podmaniczky Frigyes volt felügyelő úr neve iktat-
tassák be, — mint azon férfiak egyikéé, kiknek feledhetetlen 
emlékét a magyarországi összes protestantismus kegyeletesen 
őrzi, s kik hűségök és lankadatlan bnzgalmok által, mind a 
közös egyházat, mind kivált e bányai egyházkerületet mélyen-
érzett hálára kötelezték. 

7. A jelen gyűlésnek az uj felügyelő ur beiktatásán kivül egyéb 
kitűzött teendője nem lévén, mindazáltal a közel múltban oly tárgyak 
merülvén fel a kerület kebelében, melyek sürgős elintézhetése végett 
az elnökség addig is a kerület véleményét óhajtja meghallgatni, mig a 
jövő őszi rendszerinti közgyűlésen e nyilvánuló nézetekhez támaszkodó 
eljárásáról fog nyilvánosan számot adni: 

a közgyűlést, mint ilyent, jelenle g az elnökség befeje-
zettnek nyilatkoztatja, azonban felhivja a jelenlévőket, hogy 
e közlendő tárgyak megbeszélésére a hely szinén értekez-
letté alakuljanak, melynek végeztével a mai közgyűlés addig 
elkészítendő jegyzőkönyve is, a jelenlévők szine előtt azonnal 
hitelesítendő leszen. 

8. A fennebbi pont határozata szerint hitelesítetett. 

Jegyzette Gyó'ry Vilmos kerületi egyházi jegyző. Dr. Szeberényi Gusztáv 
superintendens. Radvánszky Antal ker. felügyelő. 

Budapest, 1874. Nyomatta Hornyánszky Viktor. 



A közgyűlés megnyitása előtt, a kerület küldöttei s a nagyszámú 
részvevő közönség a templomban gyülekezvén egybe Istentiszteletre, 

ez alkalommal a kerületi jegyző e fohászt mondotta : 

Szent templomodbau ünnepélyre gyűltünk 
Kegyelmes Isten, égi szent Atyánk! 

Lebegjen a te szent Lelked körültünk, 
S megszentelő áldását hintse ránk ; 

Hogy, mit e mái nap tanácsa végez, 
Az menjen a te tetszésedre véghez, — 
S mi mind nyáj uuknak oly szent gondot ád : 
Munkáljuk a te országod j avá t . 

Az Egyház sokszor hányatot t hajója 
Gyakorta vészes áron evezet t ; 

De mindig volt ki híven, ébren ójja, 
Megadtad mindig azt a hű kezet 

Akármiként tolúlt a hab a habra, 
A vész akárhogy is vált súlyosabbra, — 
Te nem bagyád a hányatot t hajót, 
Mindig támasztál hű kormányozót . 

Azért, midőn ma új kezekre bizza 
A hivek serge e szent örökét, 

Elébb a múltra inti nézni vissza 
A lélek e sereg minden lrivét; 

Kél ajkainkon buzgó hálaének 
A menny örök hűségű Istenének, 
Hogy annyi lelkes férfiút adott, 
S a szent hajó mindig haladhatott . 
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Oh hála N é k e d a ki őket adtad 
S lelkeddel ihleted meg lelköket, 

Hogy mind maiglan birtokunkba hagytad 
Minél becsesebb kincsünk nem lehet. 

És hála n é k i k a kik híven álltak 
S Egyházadnak mindig javára válltak. 
Áldás körözze a holtak nevit, 
Áldás a még élőknek lépteit. 

S a mint a múltér t hála kél szivünkben : 
Örömmel üdvözöljük a je lent , 

Midőn részt venni díszes ünnepünkben 
Szent templomodbau néped megjelent . 

Midőn annak, kit közbizalmunk ére 
Nyugodtan adjuk tapasztalt kezére, 
Egyházhajónkon a kormányrudat 
Hogy tartsa ő s mutasson ő u ta t . 

De, mert az ember gyenge önmagában 
H a támaszul mellette nem Te vagy, — 

Buzgó fohász kel hiveid sorában 
Hogy minket a jövőben el ne h a g y j : 

Ha csendes, vagy vészes napok ha jőnek 
Te légy vezére a vezérkedőnek, 
Vezérletén áldás csak úgy lehet 
Ha erőt a Te erődtől vehet. 

Add, l é g y e n é b e r ; híí szemmel vigyázza 
Hol áll — a mely felé törünk - - a czél ; 

I rányát szent hajónk el ne hibázza, 
Na csalja álfény, el ne haj tsa szél. 
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Kormányosunknak vezető világa 
Fényoszlopúl nappal s az éjszakába, 
Legyen, mi minden vesztül óva v é d : — 
Legjobb i rányzónk, a t e szent I g é d ! 

S legyen s z i l á r d ; j a j annak a hajónak 
A mellyen a kormányos is remeg ; 

Mindig csak a könnyűt tekintni j ó n a k : 
Elveszt i a hajót s nem menti meg. 

Csak egy alap tesz szi lárddá, — a törvény, 
K i ezen áll, annak se vész, se örvény 
Akármiként zúg s tá tong mi t sem á r t : 
Oh légyen a mi kormányzónk szi lárd! 

S legyen li ű ; méltó oly ősök nevéhez 
Kik élni s halni tud tak a h i t é r t ; 

Hűsége fűzte mindnyájunk szivéhez, 
Tovább is bir ja ezt a drága b é r t ; 

A szív nem adhat értékesb j u t a l m a t 
Mint t isztelet tel párosult bizalmat , 
A közös érzület ezt megadá , — 
S min t volt, legyen mind ig méltó reá. 

S Te, a ki szent kezedbe' tar tod éltünk 
S a pálya véghatárá t megszabod : 

Buzgó ajakkal híven esdve kérünk 
Sokáig ta r t sa őt meg szent karod! 

Ruházd fel tes tben, lélekben erővel, 
Hogy megdaczoljon a fu tó idővel, 
S helyét, hová bizalmunk emelé, 
Soká s Tenéked tetszőn tö l tse bé ! Ameu. 

Mely fohász után szentirási szöveg gyanánt olvastatott: II. Tini. 2 r. 3—7-
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A z Istentisztelet végezetével a kerület küldöttei a gyűlésteremben 
egybegyűlvén, báró Podmaniczky Frigyes lelépő felügyelő űr a nagy-
számmal egybeseregletteket melegen köszönté s röviden elmondó, hogy 
a jelen rendkívül i közgyűlés egyetlen tárgya a kerület nagy szótöbb-
séggel megválasztott felügyelőjének méltóságos Radvánszky Antal 
urnák hivatalába iktatása, kinek megválasztásáról a szavazatbontó 
bizottság jegyzökönyve mindenekelőtt felolvastatik. 

Az ujonan megválasztottnak értesítésére s a gyűlésbe meghívá-
sára Mártonfy Károly, Plachy György főispánok, Vörös Pál, Kemény 
Mihály orsz. k., esperességi felügyelők, Omaszta Szilárd, Lehoczky 
Egyed kerületi küldöttek, Breznyik János főiskolai igazgató, Doleschall 
Sándor, Pékár Lajos, Sárkány János, Sárkány Sámuel főesperesek és 
Schranz János budapesti német lelkész, urakból álló küldöttség bocsá-
taték ki, a kikkel együtt az ujonan megválasztott felügyelő a gyűlés-
teremben nemsokára meg is jelent, az egész közgyűlés szívből fakadó 
üdvözlésével fogadtatva. 

A megjelentet , b. Podmaniczky Frigyes lelépő felügyelő úr 
köszönté először s a hivatal jelvényét a felügyelői pecsétet átadván, 
felkéré hogy esküje letétele után az elnöki széket elfoglalja. 

Radvánszky Antal kerületi felügyelő úr ekkor az esküt főtiszte-
lendő elnöktársa előmondása mellett letévén, elnöki székét következő 
beszéde előadásával foglalá el. 
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Főtisztelendő s Tekintetes egyházkerületi közgyűlés! 

Nem keresve, — hanem parancsolva foglalom el az itt 
kijelölt helyemet, — nem keresve, mert valamint egy rész-
ről a közbizodalmat a legnagyobb jutalomnak, s legfénye-
sebb kitüntetésnek, — ugy más részről a közbizodalomnak 
elnyerése utáni vágyódást , a legnagyobb gyengeségnek 
tartom. Szabad ember a nyilvános pályán csak az leliet, ki 
ment az aspirátiók viszketegétől. — Engem ezen gyengeség 
a nyilvános pályára lett fellépésem kezdetétől fogva nem 
bántott soha, — s ha azon körökben, melyekben eddig mű-
ködtem, némi részben el nyertem volna is a közbizodalmat, 
annak birtokába nem azért jutottam , mivel a közbizodalom 
után jártam, hanem azért, mivel avval pályámon találkoztam. 
S igy most is nem keresve részesülök a közbizodalomnak 
reám nézve felettébb kitüntető manifestatiójában, mely ezen 
Superintendentiának kerületi elnökévé lett megválasztatá-
somban nyilvánul; — sőt inkább aggasztólag s leverőleg 
hat rám ezen kitüntetés, mert tekintettel arra, hogy túl va-
gyok az életnek azon virágzó korán, melyben eredményteljes 
működést várhatni, tekintettel arra, hogy hivatalbeli eldő-
dömnek lelki és testi erejével nem mérközhetem, s tekintet-



tel végtére arra, hogy egy 67 éves embernek működését in-
kább kisebb körre szorítani, mint tágasabbra kiterjeszteni 
kellene, méltán lepi el aggodalom keblemet, midőn a kerületi 
felügyelőnek teendői sorára tekintek. Ezen körülmény volt 
oka annak, hogy midőn megválasztatásom tudomásomra ada-
tott, azon kétség merült fel bennem, vájjon korom gyarlósá-
gával szemben, szabad-e az egyház terén olly állomást elfog-
lalnom, melyben, hogy hivatalomnak kellőleg megfelelhessek, 
magamat már hanyatló ereimnél fogva elégségesnek többé 
nem tarthatom. Ezen öntudatnak a kötelesség érzetteli 
küzdelmei közt felmerült kételyeim megbirálására, meg-
kértem közegyházunknak több tekintélyeit, s csak ezek által 
megnyugtatva, és felbátoríttatva, tekintettel egyszersmind arra, 
hogy egy ujjolag megkisérlendő, talán több izbeni szavazást 
maga után vonzó, mindenesetre pedig az egyházak kényel-
metlenségével járó választás hosszabb időt vehetne igénybe, 
kételyeim felett győzött végtére a kötelesség érzete. — Nem 
is a munkátoli szabadkozás tartóztatott engem vissza, nem 
az akaratnak, nem a lelkesedésnek hiánya; mert a mióta 44. 
évvel ez előtt a megyei életbeni első fellépésem, lándzsa tö-
résem volt, éppen egy vallásos Ügyben, az óta még nem pi-
hentem az Egyház terén, s nem szűntem meg az Egyház 
körén belől és kivül tehetségeimhez képest folytatni ez ügy-
beni működésemet. Nem tehát az akaratnak, nem a vallás-
ügy iránti buzgalomnak hiánya, hanem az Egyháznak ér-
deke, melly közügyeink kezelésénél ép erőt kíván, tartóztatott 
engem vissza, ezen állomásnak elfogadásától. — S igy csak-
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ugyan nem keresve, hanem parancsolva foglalom el ezen 
széket, parancsolva annyiban, a mennyiben a bizodalom a 
közvéleménynek kifejezése, ez pedig azon hatalom, melly az 
egyes ember akaratának alárendeltetését követeli, s ezen ha-
talomnak parancsára, daczára minden ingadozásomnak ad-
tam meg magamat a közakaratnak, de mivel magam magam-
nak vagyok legszigorúbb birája, engedelmeskedem ugyan a 
közakaratnak, hanem azon kikötéssel, hogy ha egy esz-
tendőnek lefolyta után, nem lennék hivataloskoda,somban ön 
magammal megelégedve, szabadon léphessek le ezen állo-
másról, korántsem azért, hogy azontúl tevéket.lenségben tölt-
sem az időt, hanem azért, hogy akkori ereimhez mérendő 
kisebb körben szolgálhassak még az Egyháznak, mert végső 
leheletemig hitem, s meggyőződésem az fog maradni, hogy 
egyházát igazán és buzgóan szerető protestánsnak, az egy-
háztéreni működése nem végződik ott, hol ereje hanyatlani 
kezd, hanem végződik csak ott, hol ereje megszakad. 

Illyen körülmények után, midőn elfoglalnám a kerületi 
elnökségnek megürült egyik székét, ne várja a tisztelt gyüle-
kezet, hogy szokásos székfoglaló beszédem teendőimnek 
programmját állítsa elő. Nekem programmom —nincs, de szo-
rosan véve nem is lehet, mert az egyházi hivatalnoknak mű-
ködését jelezik a protestantisnmsnak alapelvei, s miképi 
eljárását szabályozza a közegyháznak alkotmánya. — Azon 
egyház, melynek jelszava haladás, fő alapelve szeresd fele-
barátodat mint önmagadat, melyben a hivek rang külömb-
ség nélkül egyenlően vannak feljogosítva, melynek hivei, a 



más hitfelek ezetűeket testvéreiknek tekintik, s azokkal va-
lamint itt a földön, ugy a siron túl is együttesen kívánnak 
üdvözülni, azon egyház olly positiv és határozott alapon áll, 
hogy hivatalnokainak programmra nincs szükségük, mert teen-
dőik sorát a fentebbi elvek jelezik, s igy a kerületi elnökség-
nek működési köre is szabatosan lévén körvonalozva, feladata 
nem annyira érvényesíteni saját nézeteit, mint inkább végre-
hajtója lenni az egyház alapelveiből kifolyó közakaratnak. 
De általában nem is fektetek nagy súlyt a választásokkal 
most karöltve járó piogrammokra, mert ezek többnyire a 
fellengős oratorismusnak hibás kinövései, s hasonlítanak 
azon növényekhez, mellyek gyönyörűen virágoznak, virágaik 
szépségével minket elragadnak, de ezen virágok gyümöl-
csöt nem hoznak. A fűszerezett oratorismus, melly hazánkban 
talán többet ártott mint használt, varázs erejéből már veszí-
teni kezd, s vele a progra mm oknak becse is lejebb szállott, s 
méltán, mert a programmokban vajmi gyéren vívmányok és 
tények, többnyire csak, és gyakran nem is teljesíthető Ígé-
retek nyilvánulnak, egyházunk pedig nem ígéretekre, ha-
nem tettekre szorúlt,. Egyébbkint személyemre vonatkozó-
lag, életemnek múltjában tükröződik vissza jövendő teendőim-
nek programmja. 

Nincs tehát előadandó programmom, de annak helyibe 
kifejezést akarok adni több rendbeli kívánalmaim közt, négy 
főkivánságonmak, mellyeknek teljesülését annál forróbban 
óhajtom, mennél erősebben lennék meggyőződve arról, hogy 
ezen négy kívánságomnak életbe léptetése, egyházunk erö-
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sebb felvirágzásának, s consolidatiójának főtényezője lenne. 
Ezeknek sorában 

Első kívánságom az 1848 : 20. Törvényczikkben lefek-
tetett elvnek tökéletes érvényesítése. A hitfelekezetek közti 
egyenjogúság s viszonosság van ezen törvényben kimondva, 
hogy azonban ezen elvek a gyakorlatban még mennyire 
nem érvényesítettek, azt, mivel köztudomásra van, taglalnom 
nem szükséges. Hozattak ugyan az utolsó évtizedekben egy-
házunkra vonatkozó némely törvények, mellyeknek becsét 
tagadni ugyan nem, de elismerni sem lehet hogy tökéletesen 
megfeleltek volna a fen érintett törvényben lefektetett elv-
nek. Egyes vallásos kérdésekre nézve, kivételesen, és szór-
ványosan, minden szerves összefüggés nélkül hozott tör-
vények kielégítők nem lehetnek, szükség van egy törvényre* 
melly az 1848 ki törvény szellemében megöldandja a még 
függőben lévő vallásos kérdéseket, és szabályozandja a 
hitfelekezetek közti viszonyokat, és szerves összefüggésben 
egy tökéletes egészet képezend. Működik ugyan az egyete-
mes közgyűlésből kiküldött választmány, — melly az or-
szággyűlés eleibe beadandó petitiónak kidolgozásával biza-
tott meg, miután azonban ezen választmány, eddig még be 
nem adta munkálatát, annak mi előbbi beadatását tartom in-
dokolva, nem csak azért, mivel a fenálló országgyűlés tar-
tamának utolsó éve lejár immár, hanem főleg azért, mert ép-
pen most ülvén egyben a képviselőháznak, a vallás ügyében 
működő bizottsága, az ezen petitiót anyagúi most használ-
hatná fel, holott ha az csak akkor fog beadatni, midőn az 
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országos bizottság munkálatát már befejezte a petitiónak 
nagy hatása nem lesz többé. 

Második főkivánságom, az iskola ügynek felkarolása. 
Hajdan, még inkább talán mint most, a protestáns iskolák 
azon jó liirben állottak, hogy legjobban felelnek meg a tan-
intézetek kellékeinek, a kor-szellem, s a szellemi szabadság-
igényeinek, s méltán is állottak ezen jó hírben, mert minden 
szegénységünk daczára, egyedül csak a válogatott, jeles 
tanerőknek alkalmazása, s a tanárok buzgó fáradozása által 
volt elérhető az, hogy iskoláink a tudományosság, s a szel-
lemi fejlődés igényeinek színvonalán tartották fel magukat. 
Hanem fájdalom, most tartani lehet attól, hogy a fejlődött 
körülményeknél fogva, homályosodni fog tanitézeteinknek 
eddigelé ékesen ragyogó fénycsillaga. A korszellemnek 
követelései az iskolákra nézve fokozódnak, s mióta az állam 
vette kezébe az iskolák ügyét, a kormánynak az iskolák sza-
bályozására s felszerelésére vonatkozó igényei napról napra, 
olly mérvben növekednek, hogy szegénységünk mellett, ha 
ez iránt nem intézkedünk, alig leszünk képesek, ezen 
igényeknek megfelelhetni. Ha teliát fentartani akarjuk a pro-
testáns iskoláknak eddigi hirét és hitelét, gondoskodnunk 
kell arról, hogy a korszellem, és a kormány követeléseinek, 
a mennyiben az utóbbiak nem jönnek autonómiánkkal össze-
ütközésbe, eleget tegyünk. Ez pedig csak úgy érhető el, ha 
a szükséges tanerőket kiállítjuk, s a tanároknak a mostaninál 
jobb javadalmazásáról gondoskodunk. A tanerőknek milly 
mérvbeni szaporítását a tanintézetek miképpi felszerelésének 
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szüksége szabályozza, határozza el, a tanároknak jobb javadal-
mazását pedig követeli azon körülmény, hogy mindinkább lát-
juk fogyni azoknak számát, kik a tanszékekre hivatva lehetné-
nek. Valljuk be őszintén, alig hoz valaki az állam szolgálatában 
nagyobb áldozatot a tanárnál, mert az egész életének lefolyta 
alatt szünet nélkül foglalkozik mindig csak egy uj sarjadéknak 
kiképezésével, s ha hivatásának kellőleg akar meg felelni, 
kénytelen lelkével, a még csak fejlődésben levő sarjadéknak 
gyenge fogalmaihoz folytonosan leereszkedni, pedig a tudo-
mányosság bizonyos fokozatán álló egyéniségnek nagyobb 
megerőltetésébe kerül, a tudományosság magaslatáról, az 
értelmiségnek szűkebb körébe folytonosan leereszkedni, 
mint innen a tudományosság magaslatához felemelkedni. 

Illyen áldozattal járó hivatás méltán igényli, s érdemli 
meg az illő jutalmazást. Nem az a hibánk hogy kevés, ha-
nem inkább hibánk az, hogy sok iskoláink vannak, s ez az 
oka ismét annak, hogy tanintézeteink nincsenek kellőleg 
felszerelve, s az azokban működő tanárok, fáradozásukhoz 
mérendő javadalmazással nincsenek ellátva. — Ezen bajon 
csak ugy lehetne segíteni, ha tanintézeteink száma leszál-
lítatnék, s igy a kevesebbre leszállított iskolák, úgy a mint 
kellene felszereltetnének. Ennek eszközlése lenne véleményem 
szerint egyik fő feladata a közegyháznak, s evvel annál ke-
vésbbé kellene késni, mennél inkább tarthatni attól, hogy 
ha mi hamarább nem segítünk ezen ügyben, az annyira jó 
hirben álló iskoláink más tanintézetek által fognak túlszár-
nyaltatni, mellyek azonban a korszellemnek, s a szellemi 
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szabadság igényeinek alig fognának ugy megfelelni, mint 
azoknak eddig feleltek meg a protestáns iskolák. — Nem 
mellőzhetem e helyütt megemlíteni hogy miután az 1790: 
26. törvény czikk által autonómiánk nem csak az egyházra, 
hanem mint annak kiegészítő részére, az iskolákra is volna 
kiterjesztve, a közegyháznak feladata befolyását érvényesí-
teni, valahányszor a kormány az iskolák szervezése iránt 
intézkedik, mit egyházunk a népiskolák szabályozásánál 
tenni elmulasztott. 

A harmadik főkivánságom hasonlít az előbbenihez Bi-
zonyosan senkinek sem kerülte ki figyelmét, hogy hittani 
jelöltjeink száma szembetünőlegritkái. Azon körülmény, hogy 
a hivataloskodásnak akár mellyik más neme kényelmesebb 
s jutányosabb létet biztosít, mint a lelkészi állomás, oka 
annak, miszerint évről évre kevesebben szánják magukat a 
lelkészi pályára, s mint a tapasztalás bizonyítja, csak azon 
fiatalokból lesznek theologusok. kik anyagi, vagy talán 
lelki tehetségeik hiányánál fogva is, nem érzik magukat 
magasabb aspirátiókra feljogosítva. Lehetetlenség ennek 
száraz következményeit előre nem látni, mert ha ez igy ma-
rad, nem csak hogy a theologiának tere meg lesz fosztva 
sok szép capacitásoktól, hanem általjábana szükségesnél ke-
vesebb lelkészi jelöltjeink lesznek, s akkor tartani lehet 
attól, hogy be áll ismét azon szomorú idő, mellyben a val-
lásos üldözések korszakában az egyházak erőszakosan, és 
zsarnok módjára fosztatatván meg lelkészeiktől, kénytelenek 
valának az egyházak a néptanítók sorából megválasztani 
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lelkészeiket. — Igaz, szegénységünk mellett, nehéz feladat 
a lelkészek anyagi létét javítani, de némileg még is segítve 
lenne, ha a theologiai növendékeknek kiképeztetése anya-
gilag könyítetnék; ez pedig csak úgy volna elérhető, ha fő-
iskoláink egyikében, egy theologiai facultas jönne létre, 
hol a növendékeknek anyagi állásáról, legalább részben 
volna gondoskodva. Előnyös lenne, az illyen intézetnek 
felállítása már azért is, hogy a hitjelöltek abban fejezvén 
be theologiai tudományaikat, kiképeztetésiik egyöntetű volna, 
e felett ezen intézet, ha nem is épen tökéletesen, de némi-
leg még is pótolná a külföldi egyetemek látogatásának 
szükségét, hova theologusaink, megbántás nélkül legyen 
mondva, talán nagyobb részben nem kellőleg előkészítve 
vándorolnak. 

A negyedik főkivánatom, fájdalom, egy elszomorító ta-
pasztalásnak kifolyása, mellynek valósúlása, nem függ az 
egyház hatalmától, hanem függ egyedül az egyesek, s illetők 
szilárd akaratától s lelkesedésektíil. Napról nap a mindinkább 
észrevehető, mikint az ifjúságban meglazúlt, s meghide-
gült a vallás iránti buzgalom s mikint ezen mirigy elhara-
pódzott, főleg azon sarjadék közt, melly leginkább volna 
hivatva, egyházi ügyeinkbe egykor tevékeny részt venni. 
Elszomorító valójában ezen tapasztalás, mert a jövendőt te-
kintve, méltán lepi el aggodalom kebleinket, midőn, a világi 
ifjúságnak mostani részvétlensége mellett, nincs biztos ki-
látás arra, miként fognak az egyházi téren most fáradozó 
munkásoknak megritkulandó sorai jövendőre kiegészítetni, 
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lia éppen azon világi osztálynak fiai, kikre az egyház számít, 
s jogosan számíthatna, nem keresik az alkalmat, egyházi 
ügyeinkkel közelebbről megismerkedni. — Két veszedelmes 
ellenség küzd jelenleg az egyház terén, mind a kettő káros 
hatással van, úgy az egyházi, mint a társadalmi életre, — ez 
a pietismus, és az indifferentismus, az első a túlfeszített 
orthodoxismusnak, a második a roszúl felfogott rationalismus-
nak hibás kinövése, mind a kettőnek iránya rosz, de ha a két 
rosz közt kell választani inkább választandó a pietismus — 
mert az, az indifferentismusnál kevésbbé ártalmas, s fájdalom 
ugy látom, liogy a protestáns világi ifjúság, a két rosz közt, a 
rosszabbikhoz, tudniillik az indifferentismushoz gravitál, sigy 
• gészen megfelejtkezik arról, hogy a magyar protestáns 
egyház, melly mindig bélyegét viselte a szellemi szabadság-
nak, csak az erős buzgalom által jött létre, s tartotta fel ma-
gát, daczára azon visszontagságoknak, mellyeken áttörnie 
kellett. —- Sajnálom hogy azon ifjúság, melyhez ezen sza-
vaim lennének intézve, nincs itt kellőleg képviselve, vigye 
tehát legalább egy szellő ezen teremből ki szavaim viszhang-
ját, hozzád ifjúság, s tudassa veled, hogy te vagy első sorban 
hivatva a tevékenységre ; neked pihenni nem szabad, leg-
kevésbbé az egyház téren, mert vallásunk szelleme szerint, 
minden liive az egyháznak, bizonyos tekintetben annak 
papja is. — Azért hozzád ifjúság, ki még az életnek rózsás 
kertjeiben vándorolsz, hol távol az életnek árnyoldalaitól a leg-
tisztább forrásból elfogulatlanúl fejlődnek érzelmeid, hozzád 
tartozik az eszméknek felébresztése, minket, kiket a kor, s 
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a tapasztalás már megtört, kik bejártuk már az életnek tövises 
pályáját, kiket az életnek s viszontagságoknak kételyei óvato-
sakká s liiggadtakkátettek,minketilletazáltalatok felébresz-
tett eszméknek megérlel és e, s az egyliáz szükségeihez való 
idomítása. Ellentétesnek látszó, de még is egy czél után törekedő 
ezen tényező, hasonlít azon tűzhöz, mellynek elébb lángba kell 
égni, hogy az a munkás müveire felhasználandó parázszsá 
váljék. Tőled ifjúság, az eszméknek lendületét, tőlünk azok-
nak megérlelését várja az egyház, s ennél fogva szük-
séges egyik tényező vagy az egyház organismusában. Éb-
redj fel tehát szunyadozó protestáns világi ifjúság, s felelj 
meg egyházad iránti kötelességednek, s hidjed el, hogy ezen 
kötelességednek hűséges teljesítése, leghatályosabb imád-
ságod leend. Lelkesítsen téged, az egyház terén egykor ba-
bérozott azon őseidnek példája, kiknek sirhantjait dicsősé-
gesen koszorúzva fedi immár az időnek moha. 

Programm helyett, ezen négy óhajaimnak akartam kife-
jezést adni, s megragadtam arra a mai alkalmat. Ünnepélyek 
alkalmával szoktuk kivánatainkat nyilvánítani s azért nyil-
vánítottam azokat ma, mert a mai nap rám nézve nem csak 
ünnepély, hanem egy epochális nap, s nyilvánítottam ezen 
kivánataimat, azon meggyőződéstől indíttatva, hogy azon 
mérvben, melyben azok valósulni fognak, fog gyarapodni 
közegyházunk is. S midőn igy szivemben régen zárt óha-
jaimnak kifejezést adtam, elfoglalom azon széket, melybe az 
egyházak akaratának többsége liivott meg engem. Fogadják 
azonfisztelt egyházak hálás köszönetemet, azon bizodalomért, 
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melyet megválasztatásom által bennem lielylieztetni méltóz-
tattak. A választók a bizodalomnak letéteményezői, a vá-
lasztott a bizodalomnak letéteményese, s ennél fogva 
igen jól tudom felfogni, valamint egy részről a bizodalomnak 
nagy becsét, ugy más részről, az avval járó felelőségnek 
súlyát is, mert a választók a bizodalomnál nagyobb kincset 
nem adhatnak, a választott annál nagyobbat nem vehet által. 
Ebben rejlik a bizodalomnak nagy becse, s miután az csak 
tettekkel hálálható meg, ereimhez képést igyekezni fogok, 
hogy e részben választóimnak adósa ne maradjak. 

Eőtisztelendőségedhez fordulván, az áhítatosságnak s 
kegyeletnek érzelmei lengetik át keblemet, mert midőn Fő-
tisztelendőségedet immár mint elnöktársamat üdvözölném, 
mind a kettőnknek leggyöngédebb érzelmeit felizgató képei 
a múltnak merülnek fel előttem annak tudatában, hogy kö-
zösen foglaljuk el most mi ketten azon helyeket, mellyek-
ben, ugyan azon minémtiségben, mellyben most mi, ültek egy-
kor együtt apáink, s igy mint ha hagyományképen szállott 
volna reánk a Bánya Superintendentiának elnöksége, s mi 
azt apáinktól örökségképen vettük volna által. Ezen körül-
mény nehezíti ugyan állasunkat annyiban, a menyiben súlyos 
feladat, azokhoz kik itt ültek, apáinkhoz hasonlítani, de szol-
gál egyszersmind ösztönül azoknak nyomdokiba lépni. A 
kerületi ügyeknek kezelése leginkább nehezedik Főtiszte-
lendőségedre, én mint Felügyelő csak segédje lehetek, legyen 
azért Főtisztelendőséged meggyőződve arról, hogy szeren-
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csémnek tartom ezen minémiiségemben osztozkodhatni Fő-
tisztelendőséged hivatalos terheiben. 

Bennem Főtisztelendőséged mindig kész ségedjét fogja 
találni, s meg vagyok arról győződve, hogy az ügykezelés-
ben nem ágazandnak el véleményeink, mert bár külön idő-
szakokban, de egy iskolában növekedtünk s a vallásos ér-
zelmet sziveinkbe zsenge korunkban már azon hires mester 
csepegtette, ki ezen Superintendentiának halhatatlan em-
lékezetű Patriárchája,Főtisztelendőségednek édes atyja, ne-
kem pedig confirmationális oktatóm volt, kinek kezeiből 
vettem át legelőször az Ur vacsorájának szentségét. 0 , az 
egykori szerencsés kezű vető, nem sziklákra, hanem fogékony 
talajba, sziveinkbe tudni illik, vetette el a magot, s ezen 
mag a vetőnek dicsőségére megfogamzott, s meggyökerese-
dett, s ennél fogva nem kételkedhetem elveink ugyanazonos-
ságában, nézeteink egyöntetűségében s működésünk egyenlő 
irányzatában. Vállat vállhoz vetve, kézzel kezet fogva, köny-
nyebbé válik a tehernek súlya, s igy mi is vállat vállhoz 
vetve, kezet kézzel fogva fogunk működni, s egyesült erővel 
fogjuk viselni a hivataloskodásnak terheit, reménylőleg kí-
vánt eredménynyel, mert Főtisztelendőséged felett lebeg 
Szeberényi Jánosnak, felettem azon ősömnek szelleme, ki 
vallásáért a kínpadon vérzett el, s igy példa, ösztön, s szilárd 
akarat, s a kötelességnek érzete egyesülvén bennünk, a kí-
vánt sikernek reményével indulunk pályánkon, s ezen pálya-
futásunkra adja meg Isten áldását ! 
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Ezen beszéd végeztével, melynek folyamát a gyakran ki-kitörő 

tetszés-zaj szakasztá meg, valamint befejezését is az köszönté: Főtisz-

telendő Superintendens úr ezen szavakkal ndvözlé ú j elnöktársát : 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés ! 

Midőn 1734-ben — s igy 140 év előtt — ezen bányke-
rület a legsanyarúbb időben megalakult, Radvánszky János, 
a most beigtatott Felügyelő ő méltóságának hitbuzgó őse, 
volt annak első felügyelője. Ezt követte ugyan azon tisztben 
— a mult század derekán —Radvánszky György; s ugyan-
csak a század végén, különösen a budapesti zsinat idejében 
s e század elején: Radvánszky János. Legutóbb 1823-tól 
1835-ig Radvánszky Antal. Se szerint az ötödik Radvánszky t 
van szerencsénk tisztelni s üdvözölni a bánya kerület egyik 
elnöki székén. 

Ha előny s isteni kegyelem örökölni vagyont s ez által 
függetlenséget s befolyást, nem kevésbé előny s kegyelem: 
számlálni elődöket, dicső és áldott emlékezetben kegyelt ősö-
ket. Mindazonáltal valamint az egyik, úgy a másik előny is 
elégtelen, ha azok, kikre amaz örökségek bármelyike száll, 
nem építnek tovább, s a nyert alapot arra nem használják, 
hogy maguk is érdemesítsék magukat az utókor hálás emlé-
kezetére ! 

Itt az ujonan választottban, Ő méltóságában, a száza-
dokon keresztül, evangyeliomi egyházunk körül halhatatlanul 
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érdemesült nemes család egyik fényes névhordozójában, nem 
csak az áldott emlékű ősöknek méltó utódját van szerencsénk 
kegyelni, de egyszersmind őt magát is mélyen és úgy tisz-
telni, mint aki korszakot alkotott hazai egyházunk történel-
mében : érdeklődése, bölcs kormányzói minősége, áldozat-
készsége és szellemi fönkeltsége által. 

S ez alapja, igenis ez az alapja azon ritka, azon ha-
tártalan bizalomnak, mely a bányai egyházak részéről — 
a több száz ezer szív részéről — ő méltósága iránt nyil-
vánult, amikor oly fényes, absolut többséggel, majdnem 
egyhangúlag: kerületi felügyelővé kéretett föl. 

Azon bizalom alapján pillanatig sem kételkedünk, hogy 
Méltóságod az egyházak „békességét, épülését és hasznát" 
oly hévvel s oly buzgósággal fogja munkálni, mint ezt ek-
korig- tenni kegyes volt s azon történelmi múltját, melly 
már is egyházkönyveinkben s híveink szivében fényes ne-
vét örökíti: uj hivatalában öregbítni s tetézni meg nem 
szűnik. 

Méltóságod csak úgy tudja mint én, hogy a szellemi 
munkatér súly, a föladat — az Istenországa körül, mely-
nek egyik kiváló szerve az egyház és iskola, nagy, kimér 
hetlen nagy, s a munkások kiválólag azok, kik a ma-
gasztos föladat élére állítvák. S bármennyire változtak 
is az idők s viszonyok, nálamnál senkisem lehet jobban 
meggyőződve arról, mily igen szükséges egyházunk és 
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hazai protestantismusunkra nézve a világi rend érdeklő-
dése, együttes buzgó közreműködése ! 

Méltóságodnak alapos tudománya, széles és felette 
becses tapasztaltsága, valamint tapintatos gyakorlottsága 
nem szorúl útmutatásomra, hol s mikép foganatosítsa és 
érvényesítse mind azt, a mivel a jó Isten megáldotta s 
amivel rendelkezik. 

Részünkről s részemről fogadja a legszivesb bizalom 
fölajánlását s legyen meggyőződve, hogy Méltóságodat nemes 
törekvésében a legnagyobb készséggel s odaadással gyámo-
lítni föltett szándékom. S ha már boldogult atyám visszonya 
Méltóságodhoz egyike volt a legbensőbbeknek, engedje 
meg, hogy ama viszony általam — fia által — tova szö-
vődjék és folytattassék az ő szellemében, annál inkább, 
mert biztosítom, hogy ragaszkodásom, tiszteletem és a va-
lódi érdem s méltóság előtti meghajlásom, hódolatom: őszinte 
és benső. 

Ezen legfőbb kivánságom s óhajom alapján nem ké-
telkedem, hogy együttes működésűnk czélhoz ne vezessen; 
nem kételkedem, hogy a mindkettőnkre bízottak körül úgy 
ne járjunk el, hogy igyekezetünket a kivánt siker ne ko-
ronázza; tehát nem kételkedem, hogy a bányakerület evan-
gélikus híveinek „valódi békessége, épülése és hasznára", 
egy-egy horaokszemnyivel mi is ne járuljunk. 

Segítse is mindezekben a Mindenható Méltóságodat s 
adja, hogy ellenére korának a geniusok azon kiváltságánál 
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fogva, mely szerint azok a test hanyatlásával megkiizdve az 
élet alkonyán is, az emberi kor legvégsőbb határáig, tevé-
kenyek maradnak: ernyedetlen nemes szándékát és tevé-
kenységét mind végig megtartsa s szeretett evangyélmi 
egyházunk öregbítésére fordítsa ! 
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J e g y z ő k ö n y v e 
a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1874 
augustus 29-dikén és folytatólag 31-dikén s September 1-én 
méltóságos Radvánszky Antal egyházkerületi felügyelő és fő-
tisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv superintendens urak ikerel-

nöklete alatt tartott rendes évi közgyűlésének. 

Jelen voltak-. 

A b á c s s z e r é m i e s p e r e s s é g b ő l : Mártonfy Károly esp. 
felügyelő, Belohorszky Gábor főesperes, Stenczel Károly neudorfi 
lelkész. 

A b á n s á g i e s p e r e s s é g b ő l : Kramár Béla főesperes, 
Skultéty Sándor esp. főjegyző. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Dedinszky János esperes, Mas-
sányi Mihály lévai lelkész. 

A b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Kemény Mihály esp. felügyelő, 
Sárkány János esperes. Jeszenszky Károly lelkész, Petz Gyula lelkész, 
Keblovszky Lajos, Tavaszi János, Felix Ákos esp. ügyész. Tatay István 
főiskolai igazgató, Szemián Dénes. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Fabiny Teofil felügyelő, 
Bachát Dániel esperes, Schranz János lk. Tornyos Pál lk. Balassa 
István, Frommhold Károly, Hunfaívy Pál, Hunfalvy János, Szpevák 
Károly, Mühlich Lajos, Szedenics János, Vaskó Endre, Haberern 
Jonathan, Tomasek Pál, André Lajos, Matuska Péter, Benkár Dénes, 
Fogler János. 

A h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : 'Sembery Imre esp. íelügyelő, 
Lőrincsék János főesperes, Händl Vilmos lk. ifj. Dedinszky József, 
Lnszkáry Miklós, 'Sembery István esp. világi jegyző. Breznyik János 
főiskolai igazgató. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Veres Pál esp. felügyelő, 
Pékár Lajos főesperes, Simkó Gusztáv alesperes, Trsztyénszki Ferencz 
lk. Wladár János esp. főjegyző. B. Podmanczky László, Szontagh Pál. 

A p e s t - m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Rudnay József esp. 
1 
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felügyelő, Sárkány Sámuel főesperes, Láng Adolf esp. főjegyző, 
Lauko Károly lk. Margócsy József lk. Moravcsik Mihály lk. Kiss 
Endre lk. Dubovszky Nándor lk. b. Podmaniczky Levente, Hoicsy 
Sándor, Gosztonyi János, Martinyi János. 

A z ó l y o m i e s p r e s s é g b ő l : Delesehall Sándor E. főespe-
res, Thebusz János esp. jegyző ; — és számos egyebek a kerületből. 

A közgyűlés kezdetét képező istentisztelet végeztével, a kerület-
küldöttei az ülésteremben egybegyűlvén, legelőszőr felügyelő úr emel 
szót s megnyitó és a jelenlevőket üdvözlő beszédében mindenekelőtt 
azt hangsúlyozza, hogy azon leforgott 11 hónap alatt, midőn a mult 
május havában tartott rendkivüli közgyűlés előtt a kerület utóbbi 
rendszerinti közgyűlését tartotta, az ő, de bizonyára egyebek véle-
ménye szerint is reményeinkben szegényebbekké,— migfájdalom, — 
aggodalmainkban viszont gazdagabbakká lettünk. Ugyanis bizonyára 
élénk emlékezetében él még mindnyájunknak amaz ép oly nagy fon-
tosságú, mint a hon határain belül és nagy messze körben kivül is a 
legnagyobb figyelmet gerjesztett és oly sok oldalról helyesléssel üd-
vözölt beszéd, melyet a magyarországi képviselő házban hazánk nagy 
fia, Budapest belvárosának képviselője, a mult évben tartott, s mely-
nek nyomán a vallás-ügynek a hazai protestáns egyház által is epedve 
várt végleges és közmegelégedésre szolgálandó rendezése tétetett ki-
látásba. E hatalmas szózat azonban ugy látszik elhangzott, mert az 
abban kiemelt tárgyak rendezése s kérdések megoldása mind e mai 
napig sem került szőnyegre. 

Kétségtelen, hogy Magyarország törvényhozó testületének az 
ismeretes körülmények parancsoló hatalmánál fogva igen sok volt s 
igen sok még manapság is a teendője; kétségtelen, hogy oly fontos 
dolgokat intézett el s kell még elintéznie, melyek a nemzetnek igen 
sok tekintetben valóságos élet-kérdései: mindazáltal bizonyos igaz-
ság az is, hogy akadt idő oly tárgyak rendezésére is, melyek fontos-
sága nem áll egy vonalon a vallásügy fontosságával, mint a mely val-
lásügynek kivált egyik s másik ága, a társadalmi életbe a legmesz-
szebbre benyúlik. Tudva levő, hogy az országgyűlés mostani alakjá-
ban, immár harmadik s ez idő szerint utolsó esztendejének küszöbén 
áll; s ha a vallás ügye még most sem nyerhet végleges megoldást: ki 
tudja mikor fog az megint felvétetni. Az idő int, a körülmények java-
solják, a szükség pedig parancsolja, hogy e megoldás minden kitelhető 
módon sürgettessék. Az ágost. hitv. evangy. egyház egyetemes gyűlése 
már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy e megoldás érdekében a ma-
gyarországi törvényhozó testület egy petitióval legyen megkeresendő. 
E kérelem alapjául szolgálható előmunkálatok meg is tétettek, mind-
az által a fontos ügy ép oly mély feledésbe látszik merültnek a protes-
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táns egyház egyetemén is, mint magán az országgyűlésen. Pedig a csak 
e kerületi közgyűlés folytán eléfordulandó tárgyakból is ki fog tűnni, 
hogy a vallásügy kérdésének mielőbbi megoldása ép oly szükséges, 
mint elodázhatatlan. Felkéri tehát előre is a kerületet, hogy az egye-
temes gyűlésre bocsátandó küldötteinek adja határozott utasításul, 
hogy a már említett petitionak benyújtása az országgyűlés elé, továbbra 
semmi szin alatt el ne halasztassék. A mennyiben pedig némelyek előtt 
netalán feltűnőnek látszanék, hogy a kerület jelen közgyűlése a szo-
kottnál korábban tartatik, ennek azon körülmény szolgált okul, hogy 
a tiszai ugy szinte a dunáninneni kerületben lévő egy-egy gymnasium 
haza-ellenes szellem gerjesztésének súlyos vádja alá kerülvén, a ma-
gas királyi vallás és közoktatásügyi ministerium az egyetemes felügyelő 
urat e tanintézetek haladéktalan megvizsgáltatására hivta fel, mely 
magas rendelet következtében viszont egyetemes felügyelő úr — a 
majd egész terjedelmükben bemutatandó irományok szerint — az 
egyetemes gyűlésnek a szokottnál korábbi egybehivását tartotta szük-
ségesnek. A felveendő tárgyak sorában szokás szerint a főtisztelendő 
superintendens úr évi jelentését illetvén meg az elsőség, felügyelő úr 
ennek meghallgatása után azonnal fel fogja sorolni a közgyűlésben 
résztvevők magok tájékozhatása végett a tanácskozás legnevezetesebb 
tárgyait. Mindezek előrebocsátásával, felügyelő úr a nagy számmal 
megjelent kerületi küldötteket s jelenlévőket szivesen üdvözölvén, a 
fontos tárgyak higgadt s lelkiismeretes megvitatására kérvén fel, a 
közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánitja s felkéri elnöktársát évi 
jelentése eléterjesztésére. 

1. Superintendens úr a kerületben történtek rajzát e követ-
kező jelentésében vázolja: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Tiz hónapja, hogy hivatalos működésemről beszámoltam. A ke-
rületet érdeklő azóta előfordult eseményekről, nem különben az álta-
lam elintézettekről szóló ezen jelentésemben ismét a tavalyi sorozat 
szerint szándékozom eljárni. 

Még a mult év november havában, ő Nagyméltósága az egye-
temes felügyelő úr fölhivására a bányakerület számos világi és egy-
házi férfiaival egyetemben részt vettem ő Felsége 25 éves uralkodási 
évfordulójának ünnepélyén Budán. Ez év május 12-kén, mint tudva 
van, s mint arról a külön nyomtatásban megjelent s szétküldött kerül, 
jkönyv és „emlék" tanúskodik — szeretve tisztelt kerületi felügyelő 
ő Mltságát hivatalába igtattuk. Éltesse ő t sokáig a Mindenható. 

F. év junius havában kanonszerüleg meglátogattam a bács-sze-
rémi esperesség több egyházát, nevezetesen; Cservenkát, Torzsát, 
Pivniczát, Lalityot, Bácsujfalut, Petrováczot, Kulpint, Bulkeszt, Grlozsán 
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és Palánkát, ez utóbbiban a bingulai egyháznak a lelkész és az egy-
ház elöljárói által áthozott látogatási jkönyvét fölolvastattam s a szük-
ségeseket elrendeltem. Magától értődik, hogy az elésorolt s megláto-
gatott egyházakban az iskolákat is számszerint 25-öt szemügyre vet-
tem s azokban vizsgálatot tartottam. 

Méltóztassanak megengedni, hogy az egyes egyházakban ta-
pasztaltakról, ha csak érintőleg is megemlékezzem. 

Cservenka egyike a légvagyonosb bácsmegyei községeknek. 
Az egyház felügyelője Lölbach Ádám, szegény sorsból való, csupán 
önszorgalma által fölvitte dolgát annyira, hogy több százezerre be-
csülik vagyonát. Egyátaljában a hivek nagyobbára jómódúak, mind-
azonáltal az egyháznak, mint egyháznak még csak pénztára sincs, an-
nál kevésbbé megtakarított tőkéje, hacsak azon 3046 frt, a mely mint 
hátralék a hivek adóssága gyanánt szerepel, tőkének nem vétetik. Az 
egyház erkölcsi állapota nem a legdicséretesb. A 4894 lelket számláló 
egyházban tavaly 9 törvénytelen gyermek született és számosak azok, 
kik vadházasságban élnek; miért is atyailag komolyan megintettek s 
egyszersmind az egyház elöljárói utasíttattak, hogy a jövőre való te-
kintetből, de a kerületi utasítások nyomán is: pénztári szekrényt sze-
rezzenek, mely a lelkészi lakon elhelyezendő, kulcsai pedig a gond-
nok által őrzendők. 

A hat iskolában hat rendes tanító működik, külön fi- és külön 
lány osztályokban összesen 578 tanulót oktatva. A régibb két tanító-
nak szállásán kivül 600 frtnyi fizetése van és némely stólák; a 4 ké-
sőbb beállított tanítónak 400 frtja és 50 frt. lakásbér fejében. Az ol-
vasókönyv helyett, mely osztrák területen kifogástalan lehet, de a 
mely hazai s egyházi viszonyai okra legtávolabbról sem vonatkozik, 
mivelhogy idegen elemű anyagot tartalmaz, a kerület által ajánlott 
Lackner-télének behozatala elrendeltetett. 

Kruttschmitt Péter kipróbált paedagog és didacta megérdemli 
hogy neve itt méltánylólag fölemlíttessék. 

A 49. év óta lelkészül működő Quirsfeld Nándor, csak mint 
feddhetetlen tisztes aggastyán bir hatással a különben diszes egyházra, 
de különös tevékenység nem igényelhető tőle az egyház közigazgatása 
körül. 

Az 1519 lelket számláló t o r z s a i egyháznak példányszerüleg 
rendezett háztartása és 14,794 frt tőkéje van. A diszes templom tűz-
elleni biztosítása elrendeltetett. 

Ilgen Antal és Hamel Adolf jeles tanítók, amaz 126 fiúval, 
emez 109 lánykával kitűnő eredményt mutatott. 

A derék lelkész Tessényi János és a helyben lakó nemeslelkű 
reform, esperes Kármán Pál, testvéries közreműködésökkel utánzásra 
méltó példáját nyújtják annak, mily benső és szeretetteli is lehet a 
két evang. felekezet közti viszony. Nálok nem ritka, hogy a két test-
véregyház presbyteriuma közös gyűlésen együtt tanácskozik. 
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Az ezen egyházhoz tartozó leánygyülekezetnek Despot sz. 
Ivánnak — 110 lélek — néhány év előtt keletkezett iskoláját meg-
látogattam. 

Az 1790-ben keletkezett p i v n i c z a i egyház azóta csodálato-
san meggyarapodott vagyonra és lélek számra nézve. Az érintett év-
ben leszármazván a jövevények, alig 2000 írtra becsültetett összes 
vagyonuk. Most a 2442 lelket számláló egyház egy lelkészt Borovszky 
Károlyt és két tanítót dijaz, szép temploma és iskola épülete van, A 
tantermek czélszeruen épitvék s elég tágasak ugyan, de bútorozva na-
gyon hiányosan vannak. Kipadoltatásuk s illő felszerelésük különösen 
meghagyatott; valamint az is, hogy a 380 tanuló számára több tan-
erőről mielőbb gondoskodjanak, nem külömben, hogy olvasó és egyéb 
tankönyvekül a kerület által ajánlottakat, a legközelebbi iskolai évben 
behozzák. 

Ugyanezen községben 320 lélekre szaporodtak a német ajkú 
hivek, kik már évek óta külön sáfárkodtak s annyira gyarapodtak, 
hogy igen csinos imaházat, iskolát és tanítói lakot, egy zsindely fedél 
alatt építettek és berendeztek. S miután a helyi lelkész dicsérendő ön-
zetlenséggel lemondott a neki hiványilag biztosított járandóságokról s 
a nt. bácsi esperesség az ügyet elékészítette, ez alkalommal közgyű-
lést tartván a német ajkú hivekkel, a meghivandó lelkész-tanítói hi-
ványt megállapítattuk s a főesperes úrral egyetértve, szivesen meg-
nyugodtam abban, hogy ez alkalommal a hivek ifj. Ábrahám Vilmost 
— eddigi uj pazuai segédlelkészt rendes lelkész-tanítójukká egyhan-
gúlag megválasztották. 

E szerint a bácsmegyei evang. egyházak sora egy ujjal szapo-
rodott, melyről előre is mondhatni, hogy néhány év múlva tekin-
télyessé válik, mivelhogy a még most Pivniczán lakó szerbeket, ugy 
mint másutt, a szorgalmas és élelmes német elem lakhelyükből és bir-
tokukból — vétel utján — ki fogja terelni. 

A szinte 1790-ben telepített l a l i t y i egyház akkoriban vagy 
50 pár, most 1039 lelket számlál. Diszes temploma a jelenlegi lelkész 
Tessényi Károly alatt épült. Az iskolai terem a 145 tanuló számára 
sztik, bárha különben czélszerüen épült. A hivek békés és erkölcsi jó 
állapota dicséretes, jótékonysági és áldozatkész indulatok minden kö-
rülményből tapasztalható. A többi közt t. Skultéty Ede, Tessényi 
Albert és Schuhmacher Jakab urak, mint hodsághi leánygyülekezet-
beli hivek, legközelebb egy csinos kehely és patellával ajándékozták 
meg az egyházat. Jelenleg a tornyot bádoggal újra fedik. De egyházi 
épületeik tűz ellen biztosítva nincsenek, a mi meghagyatott nekik, ugy 
szinte az is, hogy az 1868-ki orsz. törvény által eléirt és a bányake-
rület által ajánlt tankönyveket használatba hozzák, nemkülömben, 
hogy a gyermekek ne 6 hónapig — mint eddig — de legalább 8 hó-
napon át járjanak az iskolába, és hogy az eddig hiányzott presbyt. és 
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egyházi közgyűlések határozatainak bejegyzésére szolgáló jkönyvek 
beszereztessenek. 

Az 1421 lelket számláló b á c s u j f a l u s i egyház 1768-ban az 
akkori kalocsai érsek által letelepítetvén, az első évtizedekben sanya-
rú üldözéseket szenvedett. Első lakói kénytelenek valának O-Pázuára 
költözni, lakhelyeiket a rom. katholikus telepítvényesek lefoglalták. 
Miglen a türelmi parancs kiadása után, lakhelyeiket ujolag fölkeresték 
és egyházat alakítottak. Nagy áldozattal és 4250 frt adósság terhével 
építették Belohorszky Gusztáv hű lelkészük vezetése alatt, kereszt-
alaku szép templomukat 1870-ben. Annál gyarlóbb iskolájuk; akár azt 
tekintjük, hogy egy tanítóra 220 gyermek oktatása nehezedik, akár 
azt, hogy a tanterem alacsony, szük és bútorozatlan. A három év óta 
a hivekre súlyosodott terméketlen év és a költséges templom, mentő 
körülmények s a hivek Ígérték, hogy legközelebb egy másik iskola 
fölállítását legszentebb gondjaik közé számítják. 

Ezen kivül meghagyatott, hogy a náddal fedett lelkészi és ta-
nítói lakot tűz ellen biztosítsák. 

Külömben ezen egyház híveinél is bebizonyult — mint sok 
másnál — hogy a népnek vallás s erkölcsi állapotára nézve — közmi-
velődési tekintetben — nem csupán az iskola határoz; hanem a lelki-
ismeretes papnak példás magán élete és buzgó hivatalos eljárása is 
igen sokat lendít. 

A 6611 lelket számláló p e t r o v á c z i egyház, melynek hivei 
1740-től 1781-ig a futaki rom. kath. lelkész gondozása alá tartoztak 
s azon idő alatt Pilis, Dunaegyháza és Komlósra zarándokoltak urva-
csorára, most az ottani görög keleti egyház teljes megszűntével, vi-
rágzó evang. községet tesz. Nem oknélkül nevezem községnek ezen hí-
veink csoportját, mert még itt egyház és község a legszorosabb érte-
lemben egy és ugyanaz. Ezért figyelmeztettem is az egybegyűlt pres-
byteriumot, hogy a jövőt tekintve azon legyen, miszerint az egyház 
saját s elkülönített vagyonra s egyházi ügykezelésre tegyen szert. 

Mióta önálló egyházat képez Petrovácz, két lelkésze — az első 
Sztehló András, a második Sztehló János áldásteli működésének ál • 
landó nyomai láthatók. A most diszlő egyházi épületek alattok készül-
tek. Ilyen örökség szállván az 1868-dik év óta itt lelkészkedő Mrva 
György atyánkfiára, nem kételkedem, hogy ő tovább sikeresen épít 
az ily kedvező talajon. 

A 4 tanítóra négy tanteremben, 713 tanuló nehezedik itt is, 
kik mindnyájan kitűnő szorgalommal működnek. Az egyház elöljárói-
nak szivükre kötöttem több iskola fölállítását, valamint különösen 
egyik czélszerütlen túl nagy tantermük ketté választását és uj tanerő-
vel való ellátását. Különben az egyház erkölcs-vallási állapota kifo-
gástalan, a nép buzgó és munkás. 

A k u 1 p i n i egyház több évig Petrovácz fiók egyháza volt, 
szaporodván a hivek 1821-ben önálló egyházzá alakultak. Az ott mű-
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ködő lelkész Kolényi Dániel az 1832-dik év óta hivataloskodik, s het-
venen túl lévő aggastyán. Az 1412 lelket számláló egyháznak egy fe-
lette gyarló és szük imaháza és ugyan olyan iskolája van. Még 1846-
ban megvett volt az egyház — 12,000 frton - egy templom paplak 
és iskolának való uri lakot, de e miatt 25 évig tartó pörbe keveredett. 
A pört végtére megnyerte, de akkorra a szerzett kastély melléképüle-
teivel rommá lett, fönmaradván néhány százezer égetett téglája és a 
fölötte becses nagyszerű beltelek. Néhány év előtt a papi földadó fi-
zetése miatti viszály és azon körülmény, hogy 1400 frton fölül kellett 
egyszerre ezen czim alatt az egyháznak fizetni: bizalmatlanságot és 
visszavonást szült az egyház tagjainál. 

Valamint az elaggott lelkészhez ugy szinte a tanítóhoz is adminis-
tratorokat rendeltem, a híveknek pedig szorosan meghagytam, hogy a 
199 tanuló számára két tanteremről és szükséges tanerőről minden-
esetre gondoskodjanak. 

A b u l k e s z i 2874 lélekből álló virágzó egyházat II. József 
császár úgy telepítette, hogy az akkor 900 jövevény dti költségét — 
nagyobbára Elsassból — ő fedezte. Kiki uj házat kapott s a gazda-
sághoz való felszerelést, a kézművesek egyenkint 50 frttal és egy 
tehénnel ajándékoztattak meg. Ezenkívül egy harangot és oltári sz. 
edényeket is adott a nagylelkű fejedelem. Az egyház épületei, tem-
ploma, melyben a nagyapát az apa, az apát a fiu a mostani Spannagel 
József követte, mint hűségesen működő lelkész, — iskolája — mely-
ben 3 tanterem van, díszesen vannak elééllítva. Csak 2 rendes tanító 
van, a 3-dik csak a téli hónapokra fogadtatik. A fiiskolában Hammel 
Dániel 290 tanulót, a leány iskolában Röder János 260 lányt tanít. S 
azon körülmény, hogy a 3-dik kisegítő ideiglenes tanítóval együtt 550 
tanuló jár föl néhány hónapig a 3 tágas tanterembe, magában foglalja 
azon következtetést, hogy ezen egyházban az iskoláztatás föltűnően 
gyarlón van képviselve 

Az említettem két érdemes tanító emberi erőt meghaladó te-
vékenységet és szorgalmat fejt ki, s csodálni való azon szép ered-
mény, melyet a vizsgálatnál mutattak. 

Ezen egyházban is a község házán vitetnek az egyház dolgai, 
az administrativ, pénzbeli sőt még a presbyterialis tanácskozások is. 
Az úgynevezett vadházasságok napirenden vannak. 

Mindazokért, a mik nem dicsérhetők, komolyan megintettek, s 
különösen meghagyatott az egyháznak, hogy iskoláit szaporítsa és 
azokba a kerület által ajánlott tankönyveket szereztesse be; nem kii-
lömben, hogy legalább a templom tornyát tűz ellen biztosítsa, egyéb 
egyházi épületei cseréppel lévén fedve. 

A g l o z s á n i — 2615 hivet számláló egyház — csak 17 év 
óta, miótat i. a mostani derék lelkész Sztehló József vezérli, tűnik föl, mint 
rendezett és példás egyház, ámbár még a mult században alakult. 
35,000 frton felül költöttek a hivek néhány év óta egyházi épüle-
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teikre; különösen az egy fedél alatt ujonan épült 2 iskola ritkítja 
párját. Mindazonáltal itt is a 160 fiii és 140 lánynövendék egy har-
madik iskola fölállítását teszi szükségessé. A mit a többi általam meg-
látogatott egyházakban, kivévén Petrováczot, nem találtam, megtalál-
tam a glozsáni egyházban, hogy t. i. a mindennapi reggeli istentiszte-
letek látogatottak, ami annak tulajdanítbató, hogy a szentírás olvasás 
és magyarázat (különösen Sartorius György szövegezése nyomán) a 
hivek érdeklődését felkölti. Bár követnék ezt különösen a német egy-
házakban lelkészkedő atyánkfiai is; hisz köztük a templomban való 
működés, az egyetlen egy vasárnapi délelőtti órára olvadt már le. 

A p a l á n k a i egyház csak 1859-ben alakult meg önálló egy-
házzá. 644 többnyire szegény napszámos által tartatik fönn s a Duna 
által elválasztott Ilok, Luba, Nestin és Szót lánygyülekezetekkel együtt 
számít 1165 lelket. Iskola épülete igen csinos, de alig képes egy arra 
való rendes tanítót díjazni; pedig erre a 92 tanköteles gyermeknek 
nagy szüksége volna. Itt is, de kivált a Szerémségben lakó részénél a 
vadházasságok számosak. 

Említésre méltó az ezen zsenge egyházban tapasztalt testvéries 
viszony, mely a különféle felekezet és nemzetiség közt föltűnően nyil-
vánul, mely kedves tapasztalást külömben a bácsmegyei területen az ott 
lakó hazánkfiai közt általában mindenütt tettem. Utánzandó példa, a 
többi hazai területekre s viszonyokra nézve. 

O Méltósága a főispán Mártonfi Károly ur, a bácsi esperesség felü-
gyelője, Zomborról Torzsáig kegyes volt utamban kisérni, s minden 
rendelést megtenni, hogy engem az illető szolgabíró urak névszerint: 
Móricz László, Pavlovics Izidor, Czvetkovich György és Nagy József 
— illető járásukban — hivatalos tisztemben, élénk érdeklődésük és 
részvétükkel gyámolítottanak. A miért is nevezett főispán s esp. felü-
gyelő urnák hálás köszönetemet ezennel kifejezni szerencsémnek tartom. 

Pivniczáról Glozsánig az esperességi alfelügyelő T. Skultéty Ede 
ur utamban kisérni és gyámolítni szives volt. Valamint ő, úgy az egész 
látogatási utamon hün kisérő, ritka tapintató és buzgó Nt. főesperes 
Belohorszky Gábor és a szorgalmas esp. főjegyző T. Bierbrunner 
Gusztáv, kitűnő szolgálatot bizonyítottak s hálára leköteleztek. A 
palánkai egyházban a betegsége miatt akadályozott rendes esp. jegyző 
tisztét pótolta T. Belohorszky Gusztáv, bácsújfalusi lelkész és esper. 
pénztárnok. 

A tavaly meglátogatott zólyomi esperesség egyházaival szemközt 
a bácsi esperesség egyházainál észlelhető az, hogy a midőn amazok a 
reformatioi korszak bélyegét magukon hordják, ezeknél a keletkezési 
korszaknak jellege az úgynevezett rationalistikus typus kinyomatot 
talált. így, teszem, a meglátogatott egyházaknál alig található keresz-
telő kő, aá oltárok nincsenek korlátokkal elkülönítve, a reggeli sőt 
még a vasárnap délutáni istenitiszteletek is alig tartatnak. A német 
egyházakban alig van némi liturgia és a vasárnapi délelőtti istentisz-
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telet néhány énekvers eléneklésén kiviil, a predicatioból áll, melynek 
végeztével a szószékről adatik az áldás. 

Amidőn amott Zólyomban már krisztalizálódott egyházi élettel 
állunk szemközt: Bácska áldott rónái protestáns egyházunk szebb 
jövőjét igérik s ha valahol, itt jósolhatni híveinknek mindenképen való 
gyarapodását. — 

A többi egyházak látogatását a legközelebbi őszi hónapokra Ígér-
tem, mert most a budapesti evang. főiskola érettségi vizsgáin óhajtot-
tam jelen lenni. Jun. 26-án és 27-én ő nsga Hunfalvy Pál úrral, mint-
hogy Fabiny Teofil ő mltsgát betegsége gátolta, tanuja voltam a leg-
szebb eredményt bemutató vizsgáknak. Torkos, Batizfalvi, Elischer, 
Berecz, Scholz, Böhm, Fröhlich — mindannyi szemenszedett szak anár. 
S valóban szerencséseknek mondhatni azon fiatalokat, kik ily férfiak 
által taníttatnak. A 21. megvizsgált közül, csupán egy utasítatott pót-
vizsgára a mennyiségtanból. — Bár sikerülne a drága fővárosban, 
különösen alumneum fölállítása által a szegényebb sorsuaknak is lehet-
ségessé tenni, hogy ezen kitiinő főiskola jótéteményében részesülhet-
nének. — S midőn teljes elismeréssel adózom a jeles tanároknak, meg-
fogják engedni, hogy az elért siker nagy részét, a szakavatott, nemes-
ügy szerető felügyelet és vezényletnek tulajdonítsam. A fővárosi magyar-
német evang. egyház méltán büszke lehet ezen kitűnő főiskolájára! 

Ez alkalommal — Hornyánszky Victor úrral — az idevaló pro-
test. árvaházat és intézetet meglátogatni kötelességenmek tartottam és 
szemléltem a 60 árvának gondos és gyöngéd ellátását. Ezen humánus 
intézményt látni kell, hogy iránta mindnyáj an fel buzduljunk s áldozatink-
kal mennél hathatósabban segélyezzük. Ajánlom újra a protest. árva-
intézetet a kerület jótékony figyelmébe. 

A) Halálozások: 
Bácsban — még a mult év okt. 30-án a járvány áldozata lett a 

jó lelkű és hű pásztor Grosz Teofil, alesperes és kiskéri lelkész; e f. év 
mart. 31-én pedig Valach Mihály, szilbási szorgalmas körlelkész húnyt 
el; ugyanazon hóban az érdemült agg tanár Godra Mihály, ki a neve-
lés terén 30 éven túl áldásteljesen működött s kivel Mrva György 
petrováczi testvérünk valóban szamaritanusi könyörületet tett, befo-
gadván őt házába s minden szükségessel ellátván őt haláláig. Azon-
kívül meghaltak: Ilgen Ede járeki, Jahn Károly német pivniczai, 
Belohorszky Lajos lalityi, Rucska Benő bácsujfalusi és Wagner Henrik 
kiskéri tanítók. 

Békésben — Orgován Pál apatelki lelkész, Horváth Károly és 
Nóvák Károly, kitűnően működött szarvasi tanítók., — 

Budapesten — az áldott emlékű, jó Lang Mihály német lelkész 
, és esperes költöztek el körünkből. 

Hontban — Ambrózy János, szuchányi lelkész; Goldfusz Mihály 
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bélabányai felügyelő és Dianovszky János közép- palojtai tanító 
húnyt el. 

Nógrádban — Agárdon, annak lelkésze Fabó András, a ki mint 
a bányakerület, sőt a hazai evang. papság egyik kitűnő szorgalmas 
irója tündökölt, e f. év mart. 17-én jobblétre szenderült; 

Pestmegyében — Zámolyi József czeglédi és Zvarinyi Lajos cso-
mádi lelkész; Halász Antal gyóndabasi felügyelő, Szalay Frigyes és 
Zsello Lajos kiskőrösi, meg Takács Pál, csiktarcsai tanító. 

Zólyomban — Králik János t. pelsőczi, Paulinyi János garanszegi, 
Huszka Ernő búcsi, Kucsera Márton kralovai tanító. 

B) Változások. 
a) A közigazgatási hivatalok körében. Bácsban — esp. felü-

gyelővé választatott Mártonfi Károly, főispán. — Bánatban — a számos 
éveken át hivatalát hiven viselő Kernuch Dániel butyini lelkész he-
lyébe alesperesnek Bujkovszky Gusztáv, lajosfalvi lelkész lett meg-
választva. Felügyelőkké lettek: Resiczán a Dognácskára áttett s az 
egyház megállapítása körül nagy érdemeket szerzett Heinbach György; 
helyettesének Langhard Henrik; a fehértemplomi egyházban Kuncz 
Frigyes; az oraviczai leánygyülekezetben Huszty László ; Tör. Becsén 
Aranyos József. — Barsban az esperességi hivatalnokokat újra meg-
választották; Fakó-Vezekény és Farnádon ifj. Bánik István lett fel-
ügyelővé. — Békésben esp. felügyelőnek újra Kemény Mihály lett 
megválasztva 6 évre. Egyházfelügyelővé lett Kollár János Szarvason. 
Budapesten : esperessé Bachát Dániel — a magyar-német egyesült egy-
házban felügyelővé Balassa István, gondnokká Fabiny János; a német 
egyházban, felügyelővé dr. Frommhold Károly; gondnokká Karsch 
Károly; közös felügyelővé pedig Fabiny Teofil; első tanodafelügyelővé 
Huníalvy Pál, másod tanfelügyelővé Karlovszky Sigmond; főgond-
nokká Fuchs Gusztáv választatott meg. — Hontban — Devicsén 
Schmoer Gyula lett egyházi felügyelővé; Csesznak György Cseriben 
Laczo János Bagonyán, Szlávik Mihály DacsoLamon, Csierny Tamás 
Belabányán. — Pestmegyében — esp. felügyelővé az egyházak osz-
tatlan szavazataival újra Rudnay József lett megválasztva. Egyházi 
felügyelőkké választattak; Rutkay Gyula Penczen; B. Podmaniczky 
Levente Aszódon. — Nógrádban — F. Tiszovnikon Bodiczky Sámuel, 
Szügyben Beniczky Mihály egyh. felügyelőkké lettek. 

b) Lelkészekké lettek: Bácsban — Kis-Kéren Dörth Mátyás, 
Szilbáson Kutlik Felix, Német Pivniczán Abraham Vilmos — Bánát-
ban — Steierlakon mint egyúttal a cs. kir. szabadalmazott vasuttársulat 
területén működő utazó lelkész Bothár Ede, a bánáti diaspora ideig-
lenes utazó lelkészévé lett Kohúth Mihály. — Békésben — a hivata-
láról lemondott Horváth Sámuel — érdemült esperes — helyére T. 
Komlósra Zsilinszky Mihály lelkészül, ugy szinte Chovan Victor Apa-
telekre ; nem külömben a szarvasi főiskola tanárává Chovan Károly 
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lett megválasztva. — Nógrádban — Ozdinban Bodiczky Sámuel, Agár-
don pedig Gaal Mihály. — Pestmegyében — Czegléden Török József. 

Segédlelkészekké lettek: Sulcz Sámuel Udvarnokon ; Rutkay 
Sándor Dunaegyházán; Jávor Márton Ocsován; Linezényi Lajos Irsán ; 
Bakay Péter Szarvason kiket egyszersmind fölavattam; azonkivül Pfeiffer 
István — Cservenkán,Freyler KárolyUj-Verbászon,SchvalmGyörgy Uj-
Pazuán, Horváth Károly a budapesti magyar egyháznál, Endreffy 
János Pilisen. 

Tanítókká lettek: Bácsban — Lehoczky Lajos Lalityon; Sztraka 
János Petrováczon ; Hyl Károly Bácsújfaluban ; Mohácsy János Piv-
niczán, Vozárik József Uj-Vidéken. Györgyfalvay Henrik és Falken-
burger József Cservenkán. Pratscher Vilmos Feketehegyen; Tót Endre 
Uj-Verbászon. — Bánátban: Graszler János Lieblingen; Karner Mátyás 
K. Semlakon; Csirák Gyula Antalfalván; Weisz KárolyFranczfelden; 
Tomasovszky György Lajosfalván; Járosy Pál Sándorfalván. — Bars-
ban: Schulek Ármin Fakó' — Vezekényen, Luppa Lajos Farnádon. — 
Békésben Bella János b. csabai, Moravcsik József, Opavszky Gábor 
és Benczúr István szarvasi tanítókká választattak. Hontban: Herbst 
János Selmeczen; Czoch Szaniszló Hodruson; Záborszky Pál Ősödön 
Kosztolányi József Keszihóczon; Kiszely János Bácsfalun; Gyura Elek 
Bagyanban. — Pestmegyében: Mihálfi Lajos és Nyemecz János Kis-
Kőrösön. — Nógrádban: Fontányi Sámuel N. Kürtösön; Huszágh 
Lajos Legénden; Zsári Lajos Lesten ; Fábry László F. Kelecsényben; 
K.-Lehotán Ruhmann János; K. Libercsén Szeverinyi Lajos; Veresen 
Szutorisz István ; Mlágyón Jankó Sámuel; Podrecsánban Kardos Ede, 
Vanyarczon Honéczy Sándor. — Zólyomban tanítókká lettek: Kuty 
Gusztáv Badinban; Stepita János Libetbányán; Paulinyi Ágoston Pel-
sÓczön; Krausz János F. Lehotán; segédtanító lett Bernáth Gusztáv 
Dobronán ; Kollár János Radvánban. 

c) Építkezések, áldozatok, felszerelések. 
Bácsban: Bácsújfalu templomépítési adósságából 750 trt. törlesz-

tett. Bingula-Erdővég imaházának javítására és tetőzésére 336 frtot 
adott ki. Kuczura építkezésre 450 frt. költött; Lality 2600 frt. a 
toronyra és 350 frt iskolája fölszerelésére. Neudorf hozzá fogott isko-
laépítéshez, melynek költségvetése 6600 frtra rug. Ezen építéshez a 
zágrábi hadparancsnokság 1200 írttal járult. Uj-Vidék melléképüle-
tekre 300 frt és Petrovácz egy csillár megszerzésére szinte 300 írt köl-
tött, azonkivül 630 frtot alaptőke gyanánt gyűjtött. Uj-Verbász tanítóla-
kot épített 3000 frton. Iskoláikat tanszerekkel ellátták : Feketehegy, 
Kuczura, Lality. 

Az esp. egyházak jövedelme 49,941 frt. kiadása 42,068 frt. 
Bánátban: Sándorfalva temploma építéséhez 112,000 téglát vere-

tett, régi imaházát újra befedette. Versetz egyházi épületei javítására 
100 frt. fordított; a várostól tanító fizetésre évenkint 600 frt. és 3 öl 
tűzi fát kapott. Resicza a már mult évben 500 frtról 600 frtra emelt 
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lelkész-tanítói fizetést ismét 100 írttal javította. Birda iskoláját 
padoltatja. Az oraviczai leány egyház a steierdorfi, illetőleg az utazó 
lelkész fizetéséhez 150 frttal járult. T. Becse a volt gondnok által 
okozott károk megtérítése fejében 1000 frt kapott. K.-Semlak emelte 
tanítójának fizetését. Vukova egyházi épületei javítására 300 frt. 
fordított. 

Az esperess. egyházak évi jövedelme 28,710 frt. kiadása 23,218 frt. 
A barsi egyházak gyűjtése és adakozása 400 frt. tett. Az egy-

házak öszves jövedelme 4221 írt. kiadása 3319 frt. 
Békésben: Alberti iskoláját uj padokkal szerelte fel, építendő 

templomára gyiijt, mely czélra ez évben 500 frt. lett tőkésítve. Am-
brózfalva iskolaépítéshez készül — 40,000 téglát égetett. Arad és Bán-
falva : adóssága nagy részét törlesztette. Bánhegyes a községgel közö-
sen malmot épített. Mező-Berény szláv, iskoláit szaporítni óhajtván e 
czélra házat vett 1000frtért,a paplaki házhely kikerekítésért 300 írt. 
áldozott. B. Csaba szabad adakozásból 12,000 frtért 4 áj harangot szer-
zett. T. Földvár templom-tornya újításához készül, mely czélra 2500 
frtnyi összeget gyűjtött. Nagylak 500 frtnyi adósságot törlesztett; tem-
plom kikövezésére szabad adakozás utján 900 frt. gyűjtött. Orosháza 
egyházépületei javítására 2227 frt. adott ki 4777 frt. adósságot törlesz-
tett. Pitvaroson — a templom építéshez a lefolyt évben 1000 frt. 
önkénytes adomány folyt be s újra 200,000 téglát égetett. Szarvas 
elemi iskolái fölszerelésére 800 frt. meghaladó tőkét alapított. Szentes 
uj templom építéshez tette meg a kezdeményt s az e czélra nyitott iven 
4333 frt. íratott alá, mely összeg kamatoztatik. Fazekas-Varsánd tem-
plomát, — tornyát kivül-beliil újította. Hold-M.-Vásárhely az egyház-
épületeken nagyobbszerű javításokat tett. 

Budapest-német egyháza paplakát javította, a szláv egyház 
templomi padokat csináltatott. A rádi Vácz anyaegyházhoz tartozó 
leánygyülekezet iskolaépületet s beltelket vett 800 írtért. A pesti magyar 
egyház bevétele 14,350 frt., kiadása 14,074 frt. A német egyház be-
vétele 23,721 írt., kiad. 23,114 frt. — a szláv egyház bevét. 7490 frt. 
kiad. 7258 frt., - a budai egyház bevét. 8620 frt., kiad. 8333 frt. — 
a váczi anyaegyház bevétele 828 frt. kiad. 795 frt. — Rád bevétele 
143 írt kiadása 139 frt. — 

Hontban: Kopaniczán u j iskola épül s a leendő tanító fizetése 
300 frttal biztosítatik. 

Nógrádban :-Agárd és Lest újra fedeté templomát; B.-Gyarmat 
templomát 5300 frt. iskoláját 250 frttal javította ki ; Dengeleg tanítói 
beltelkét egy 200 frton vett beltelekkel nagyobbította; Legénd taní-
tója lakát egy szobával bővíté; A.-Bodony uj iskolát épített; Turo-
polya, N.-Lam és F.-Esztergály gazdasági épületeket állítatott; Kis-
Zellő iskoláját újra berendezte; Zobor orgonáját kijavíttatta; N.-Sztra-
czin szinte orgonát készíttetett. — 

Pestmegyében • Bénye templomát újra fedte. Csömörön a templom 
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építés befejeztetett csak a belső felszerelés van hátra. R.-Palota 
paplak építéshez gyűjt alapot. A zsidói leánygyülekezet nj diszes 
orgonát, Gyón uj harangot szerzett. Kis-Kőrös roskadozó templo-
mát góthszerű stylben építi és alakítja át 44,500 frtnyi költséggel, 
melyhez 14,500 frtnyi készlete van, a többit 8 osztályú kivetési 
kulcs szerint a hivek fogják összetenni; a munkának, melyre 
Benko Károly pesti építész vállalkozott, nov. 15-kéig befejezve 
kell lennie. 

Az esp. egyházai jövedelme tett 69,934 frt., kiadása 58,835 frt. 
Zólyomban:-Beszterczebánya tornatért rendezett be 220 frt költ-

séggel; Nemeze nevű leánygyülekezete harangot szerzett 400 frton. 
Kinczelfalva pedig faiskolájának bekerítésére 150 frtot fordított. Brez-
nóbánya tanítóinak fizetését 80—80 frttal emelte. Bagyin jubiláris ta-
nítóját Sztraka Istvánt 200 frtnyi évi dijjal nyugalomba helyezte. 
Hajnik iskolájának gyökeres átalakítására 1500 frt. fordított. N.-Rét 
iskoláját berendezte s tanítója fizetését 24 frttal javította. Micsinye 
lelkésze s tanítója számára gazdasági épületeket emelt 211 frt. költség-
gel. Mitó tanítója fizetését 5 pozs. mérő gabonával emelte. Ucsova a 
már tavaly jelzett uj iskola javára 1000 frtot tett le; Pelsőcz kántor-
tanítójánakjövedelmét mintegy 120 frttal emelte; Radván két tante-
remből álló iskoláját tökéletesen átalakította 3000 frtnyi költséggel 
s 2208 frt. értékű harangot szerzett. 

D) Segélyezések, hagyományok. 1. O Felségétől a királytól: 
Hévizgyörk 100 frt. Csömör szinte 100 frtot kapott. 2) Az állam ré-
széről 5000 frt. 3) A Gusztáv-Adolf egylet részéről összes küldemény 
12,621 frt. 6 kr. Ebből a következő egyházaink részesültek; a bán-
sági missio 547 frt., Butyin 83 frt , Ferdinandsberg 47 frt. 40 kr. 
Fóth 106 frt. 50 kr., N.-Szelezsény 33 frt 20 kr., Istvánfalva 33 frt. 
20 kr., Kács 41 frt. 50 kr., Kis-Szemlak 23 frt. 70 kr. Apatelek 
124 frt. 40 kr., Fazekas-Varsánd (szláv) 249 frt., Újvidék 66 frt. 40kr. 
Neudorf 53 frt. 10 kr., Buda 213 frt. 20 kr., Pesti szláv egyház 
41 frt. 50 kr., Pesti árvaház 125 frt. Resitza 181 frt. Sándorfalva 
99 frt. 50 kr., Steierdorf Anina 255 frt. 50 kr., Szécsény 166 frt., 
Szeged 401 frt 50 kr. Szent-Iván 49 frt. 80 kr. Török-Becse 207 frt. 
40 kr. Versetz 189 frt. 60 kr. Vácz 190 frt. 80 kr. Fehértemplom 
166 frt. Zsidó 41 frt. 50 kr. Okruczky papözvegy 16 frt. 68 krt. 4. A 
pancsovai egyháznak Gramberg Antal 300 frtot hagyományozott; 
Huber János iskolai épülete javítására 50 frtot, a temetőre 50 frt. A 
temesvári egyháznak néhai Mesko Dénes ügyvéd 4896 frt. 48 kit., 
Mrász Tamás 80 frtot hagyományozott; szintén a temesvári egyház a 
helyi takarékpénztáraktól 150 frtot, Babusnik Ágoston takarékpénz-
tári igazgatótól 200 frtnyi értékű templomi csillárt kapott. A hajdu-
sitzai szegényei Damaskyn János ő mltsgtól 100 frtot kaptak ő Fel-
sége 25 éves uralkodásának emlékünnepélye alkalmából. Nagy-Becs-
kerek Horváth Sándortól 6000 frtot örökölt; néhai Guttmann Armin-
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nétől 1000 frtot az egyház temetőjének jé karban való tartására; 
Balzjár Annától egy szép selyem oltár és szószék terítőt kapott aján-
dékul. — Nagylakon 3 egyén 380 frt. hagyományozott; Orosházán e 
forrásból 600frt. és 3 arany folyt be; Szarvason Lavatka Béla gyógysze-
réz40 aranyat adott az iskola felszerelési alapra,KiliánFrigyes könyvárus 
200 frt. Masznyik János tiszaföldvári lelkész 100 frt. a szarvasi takarék-
pénztár 100 frt. s ezeken kivül egyéb apróbb adományok. 6. Podma-
niczky Frigyes 150 frt. ajándékozott a tanyai iskolák felszerelésére. — 
A budapesti szláv egyháznak Schiller Ernesztina 1000 frt. hagyomá-
nyozott. A budai egyház az egyesült budapesti takarékpénztártól 100 
frtot. Az Ó-budai leánygyülekezet a Duna-gőzhajózási társulattól 100 
frtot. — Bagonyán B. Nyáry Béláné szül. Radvánszky Mária urnő 
egy értékes oltár és szószék terítéket s a Nyáryak családja oltárképet 
ajándékozott. — A szorgalmas tanulóknak Dessewffy Degenfeld Ilona 
grófné Vanyarczon és Szirákon 12 frtot adott; Gróf Degenfeld Lajos 
bibliákat; B. Podmaniczky László pedig olvasó könyveket. Veres Pál 
kir. tanácsos és esp. felügyelő a vanyarczi tanítókat egy-egy arany-
nyal ajándékozá meg; a magy. kir. vall. és közokt. Minister 32 drb 
szláv nyelven irt gazdas. kistükört küldött a turopolyai tankör számára. 
Gr. Zichy Károly az alsó esztergályi iskolának 50 frt. Gömöry János 
ugyanannak 15 frt. Platy György pedig a kis-zellői iskolának 50 frtot 
adományozott. — Domonyban: Somsich Pál az iskolának tanszerekre 
10 frt. adományozott azon kijelentéssel, hogy annyit élete fogytáig 
évenkint kész adni Gr. Ráday Gedeon Ikladnak tanszerekre 15 frt. 
ösztöndijakra 8 frtot adott. B. Prónay Dezső zárható igen diszes anya-
könyvet vett, s az egyház szükségeinek fedezésére évenkint 35 frttal 
ajánlkozott járulni. — Sándor Sarolta Tót-Györknek bársony 
oltárterítőt s az oltárra 4 drb. diszes gyergyatartót s két diszes vi-
rágtartót ajándékozott. — B. Podmaniczky János Rákos-Keresz-
túrnak 150 frt. ugyanarra B. Wenkheim Béla bérlői 50 frt. — Kovál-
csik József végrendeletileg az iskolára 100 frt hagyományozott; Mi-
rák János a templomra 100 frt. adott. Csömörön a templomra néhai 
Baczkó Mária 100 frt. hagyományozott- — Pilisnek néhai B. Nyáry 
Alfons végrendeleti meghagyásából a b. Nyáry család egy diszes 
oltárképet készíttetett. — Vadkerten Frey Gáspár és neje Kriszt Éva 
50 frt. ajándékozott az egyháznak; ugyanott Nóvák Rudolf 10 frt. 
keresztelő edényre és Beniczky Béla 10 frt. szorgalmas tanulók szá-
mára veendő könyvekre. — A zólyomi esp. iskolái számára a N. M. 
fóldmivelési Ministerium a gazdasági kistükör 190 példányát küldte 
meg. Beszterczebányán Ambrózy András, volt polg. csizmadia — 
összes 4267 frt. képező vagyonát a helybeli egyháznak, iskolai czé-
lokra, hagyományozta. Badin a hessen kasseli nőegyletől megaranyozott 
kelyhet s patenát, valamint megezüstözött kannát, a grebensteini nő-
egylettől pedig ékes ciboriumot kapott; — Dobronának Krkos György 
egyháztag 28 frt. értékű ciboriumot ajándékozott; Balka Gy. és István 
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pedig 50 frt. értékű gyertyatartókat adományoztak; Pojnik Koszecz 
Máté örököseitől rétet kapott, melynek jövedelme szegény iskolások 
fölsegélésére fordítandó; Nagy Szalatnán Kis Miklós országgy. képvi-
selő a felállítandó nj iskola számára az összes épületkövet, valamint 
az épület-fa felét ingyen, az épület-fa másik felét jutányos 
áron átengedte. 

E) Hit-tanár-tanító jelöltek. Az ezidei hitjelöltek vizsgáját e f. hó 
30-ára tűztem ki. Tanár vizsgára jelentkeztek: Kmethy János és 
Micsinay János. Tanítói oklevelet nyertek a szarvasi tanító képezdétől: 
Hornyacsek Lajos és Járosi Pál.— Visszaérkezett a hallei egyetemről 
Zvarinyi János, ki ott csak egy fél évet töltött. 

F. 1) Papgyámolda. A tőke volt 1873. jul. 1-sején 3,098 frt. 65 
kr. 3000 frtnyi földhitelintézeti záloglevél után befolyt egy évi 5 72 % 
kamat fejében 165 frt. összesen 3263 forint 65 kr. mely tőke 
3000 frtnyi földhitelintézeti záloglevél és 263 frt. 65 kr. takarék-
pénztárban van. 

2) A Glosius Artner Sarolta féle alapítványból 100 frtot él-
veznek : Kanya Pál, Stuhlmüller Sámuel és Oertel Ferencz ; 80 frtot 
Bakay József, Turcsányi Adolf és Mód Mihály; 60 frtot Klemen-
tisz Czeczilia Molitorisz Emesztina, Mocskónyi Józsefné, Ritter 
Mária, Szalay Katalin, Fuhrmann Erzsébet, Krausz Teréz és Ok-
ruczky Emilia. 

3) A Glosius Sámuel és Dániel féle alapítványból részesültek : 
84 frtban Melitsko Miklós, 105 frtban Jávor Márton; 70 porosz tal-
lérban : Nagy Sándor, Wandrák Gyula, Sárkány Emil, Bancsó Antal, 
Rozsa Sámuel, Zvarinyi János, Scharbert Armin, Stiegler Gusztáv, 
Frint Lajos, Schönwiesner Károly, Sass Károly és Pieler Mátyás. 

G) Az esp. özv. árva intézetek állapotának kimutatása. 
Esperesség Tőke 187% szaporodás Nyugdijasok száma Nyugdíjas özvegy. 

Bács-szerémi leik. 6196 frt. 491 frt. 13 446 frt 
Bánát 7334 455 „ 9 600 „ 
Bars 766 » n — n 
Békés 23149 n 2615 „ 16 1377 „ 
Budapest 29950 n 2690 „ 4 836 „ 
Hont 7065 w 95 „ 9 540 „ 
Nógrád 
Bánóczy-féle 

15221 » 619 „ 11 703 „ Nógrád 
Bánóczy-féle 12364 n » 10 383 „ 
Tanítóké 2837 y> 285 „ — n 
Pestmegye 17260 » 835 „ 15 564 „ 
Zólyom 8170 430 „ 6 258 „ 
Grenzner-féle 2492 n 70 „ 5 65 „ 

Öszveg: 132804 y> 8585 „ 98 5772 „ 
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H) N é p m o z g a 1 o m. 

Esperesség. Kereszt. Temett. Eskett. Lélek szám 

Bács 2809 4688 842 61196 
Bánát 1530 1227 275 27176 
Bars 118 136 31 2824 
Békés 4918 9607 1546 90808 
Budapest 800 847 227 14890 
Hont 779 1580 286 22800 
Nógrád 1839 5111 563 44747 
Pestmegye 2000 2404 534 39298 
Zólyom 1594 3183 450 37081 

Összesen: 16387 28783 4754 340820 
Az iskolai rovatok más pont alatt. 
Irodalom. Abaffy Lipót t. aradáczi lelkész két munkát német-

ből fordított s kiadott. — Berecz Antal „a természet" czimű 
folyóiratot és „földrajzi közleményeket" szerkesztette. Böhm Károly 
több bölcseleti könyvnek bírálatát irta; Elischer József átdolgozta és 
sajtó alá rendezte Szénásy Sándor latin nyelvtanának 3-ik kiadását. 
Fröhlich Róbert „iskolai szótárt" irt Homer Iliása és Odysseájához. 
Lehr Alberttől megjelent több nyelvtani értekezés. Torkos László 
magyar nyelvtanának 3-ik kiadását rendezte. Bachát Dánieltől meg-
jelent az e. gyámintézeti istentisztelet alkalmával tartott egyházi beszéde. 
Ugyan ő rendezte sajtó alá „Sartorius Postilláját.." 

K. Kitüntetések: Ambrőzy Gyula antalfalvi lelkész a határőr-
vidék polgárosítása alkalmából koronás arany érdemkereszttel lett 
feldíszítve, Kolényi Emil hajdusiczai lelkész a cholera betegek körül 
tanúsított önfeláldozó fáradozásaiért a magas kormány részéről meg 
dicsértetett. 

Idősb Svehla János szinobányai lelkész papi hivataloskodásának 
50-ik évét ünnepelte. 

Ezeken kivül van szerencsém még a következőket részint je-
lezni, részint a főt. kerület kegyes megfigyelésébe ajánlani. — A sel-
meczi és szarvasi főiskoláinknál az érettségi vizsgák szokott időben 
tartattak meg; amazokat Farbaky István bányatanácsos és felügyelő, 
emezeket Sárkány János főesperes és Kemény Mihály esp. felügyelő 
vezették. — A szászi és pojniki sérelmes esetekre, elégtételt szolgál-
tatott a magas ministerium. — Jegyzőkönyveket valamennyi testvér-
kerületektől vettem s cseréltem. A m. ministerium a közoktatás álla-
potáról szóló jelentését 1872-tőre ajándékba megküldte. Ugyszinte a 
a nógrádmegyei tanfelügyelő, tankerülete statistikai kimutatását. — 
A tervezett kerületi özvegy-árva intézet hála Istennek megért arra, 
hogy ezen gyűlés alkalmával végkép szervezheti magát, s erre nézve 
kérem meghatározni azt: mikor s hol tartsuk az alakuló gyűlést? — 
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Végre, miután az egyetemes gyűlés engem bizott meg, hogy a Tra-
noscius énekes könyv correct kiadása fölött őrködjem, kérem a t. Test-
véreket, lelkésztársaimat, ügyeljenek fel arra, hogy hiveik csak is azon 
énekes könyveket vásárolják, melyek ajánlatommal vannak ellátva. — 
S hogy könnyen átessünk egyik pontján a tavalyi jkönyvnek, a 30 sz. 
t. i. mely a küldöttek napidijaira vonatkozik, — hogy tudják magukat 
az illetők tájékozni — oda mődositatni kérem, hogy a 6 és 5 frt. 
napidij valamint az itt Pesten, ugy az uton töltött napokra is értessék. 

A kerület, köszönetét nyilvánítván főpásztorának e 
kimerítő jelentése tételeért, azt egész terjedelmében jegyző-
könyvébe fölvenni határozza. 

2. Az egyházkerületi főtörvényszék tagjai, névszerint elnöke, 
alelnöke s ezeken kiviil a világiak közül két, az egyháziak közül 
három ülnök, úgy szinte a világiak közül öt — és az egyháziak 
közül is öt póttag lévén egy évre választandó : 

S z a v a z a t s z e d ő b i z o t t m á n y ú 1 MártonfyKároly 
elnöklete alatt, Kemény Mihály, b. Podmaniczky Levente, 

Pékár Lajos és 'Sembery István urak küldetnek ki, a kikhez 
a szavazatok holnap után, úgymint augustus 31-én, a gyűlést 
megelőző órában lesznek benyújtandók. 

3 . A tavalyi gyűlés jk. 6. pontja kapcsolatában: 
a k e r ü l e t i p é n z t á r s z á m a d á s a i megvizsgálá-

sára, Mártonfy Károly úr elnöklete alatt, 'Sembery Imre 
Kemény Mihály, b. Podmaniczky Levente, Belohorszky 
Gábor, Wladár János, Jeszenszky Károly, és Tavaszi János 
urak küldetnek ki; Mártonfy Károly bizottsági elnök úr, a 
számadási okmányokat a gyűlés szine előtt legott átvette; 
jelentősök elváratik. 

4. U. a. jk. 7-ik pontjához : 
az i s k o l a i b i z o t t m á n y t a g j a i v á : Pulszky 

Ferencz úr elnöklete alatt, Doleschall Sándor, Petz Gyula, 
Kramár Béla, Breznyik János, Tatay István, Szemián Dénes 
és Batizfalvy István urak választattak, jelentősök elváratván. 

5. A jelen közgyűlés elé fölterjesztett ó-pazuai ügynek, úgyszinte 
a franzfeldi egyház — netalán a volt határőrvidék egyéb evang. egy-
házait is igen közelről érdeklő — ügyének előleges megvizsgálására: 

Sárkány János úr elnöklete alatt Doleschall Sándor, 
Belohorszky Gábor, Laszkáry Miklós, 'Sembery István és 
Thebusz János urak küldetnek ki; Sárkány János elnök úr 
az iratokat a gyűlés szine előtt legott átvette ; jelentésök 
elváratik. 2 
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ö . Az államsegélyért folyamodó egyházak és egyesek, valamint 
a kerületi segélyért folyamodo' papözvegyek kérvényei átnézésére, s a 
segélyezés milyen mérvben történendő ajánlására 

Ft. Superintendens úr mint elnök, s a beérkezett folya-
modványokat elnöki megbízásból esperességenkint egyberen-
dezett s könnyebb áttekintés végett kivonatilag összeállított 
kerületi jegyzőminteléadó mellé, e kerületbéli minden espe-
resség elnökei kéretnek fel, a kik teendőjöket a holnap reg-
geli órákban elvégezvén, jelentésök a gyűlésre elváratik. 

7. Főtisztelendő Superintendens úr jelenti, hogy a kerületi tisztikar 
megújítása alkalmával megválasztott világi jegyző Dr Szelényi Károly 
úr, hivatalát mindekkorig sem foglalá el, s elfoglaltsága a gyűlés szín-
helyétől jelenleg is távol tartja : 

A távollévő helyébe, a világi jegyző tisztének betöltésére 
a jelen gyűlésre 'Sembery István úr kéretik föl helyettesítő 
gyanánt; a megválasztott világi jegyző pedig, a múlt évi 
közgyűlés jk. 26-ik pontjának kivonatilag történendő meg-
küldése által lesz megválasztása felől hivatalosan értesítendő. 

8 . Felügyelő úr, megnyitó beszédében tett igéretezalapján, a 
tanácskozmány legfontosabb tárgyait sorolván elé, ezek kö ött a köz-
gyűlés mindenekelőtt a haza-ellenes irányzattal vádolt gymnasiumok 
ügyét óhajtja tárgyalás alá venni. Minek következtében felolvastatik 
először is az egyetemes felügyelő urnák Töplicz- Schönauban 1874. 
Junius 14-én 123 szám alatt kelt levele, melyben a kerületi elnökséget 
arról tudósítja, hogy: „a nagy rőczei és turócz-szent-mártoni gymna-
siumok ellen több oldalról azon nyilvános és súlyos panasz emeltetett 
hogy pánszláv és hazaellenes irányt ápolnak és terjesztenek; e vád oly 
súlyos s az érdekek, melyek a vád alapossága esetén koczkán állanak, 
oly fontosak, hogy nemcsak az illető egyházkerületeknek hanem egész 
egyházegyetemünknek és hazánknak egyaránt érdekében áll mindazon 
intézkedések megtétele, melyek egyházunk szervezete szerint, a vádak 
kiderítésére s a veszedelmes irány kiderülése esetén, annak hatályos 
meggátlására alkalmasak. Ezen intézkedések megtétele végett egyetemes 
gyűlés összehívását látja szükségesnek, hogy azonban ennek tanács-
kozásai kellőleg előkészítessenek, s az egyházkerületek követei kellő 
utasítást vehessenek, egyetemes felügyelő úr kötelességének ismeri 
mindenek előtt az ezen gymnasiumokra vonatkozó ügy jelen állását 
s a nagyméltóságú Ministeriumnak hozzája érkezett leiratait a superin-
tendentiával közölni. Midőn Zólyom megye által a fölebb említett 
panasz emeltetett, melyet azóta több, főleg tőt ajkú lakossággal biró 
törvényhatóság is magáévá tett, a vallás és közoktatási minister úr a 
vizsgálat erélyes eszközlésére az illető superintendens urakat kérte fel, 
erre vonatkozó intézvényeit pedig az egyetemes felügyelő úrral azon 
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kéréssel közölte, hogy a felkért superintendens urakat befolyásával 
támogassa és szükség esetén segítse elé a megfelelő intézkedések 
keresztül vitelét az egyetemes gyűlésen. Ennek folytán egyrészről sietett 
az illető superintendens urak figyelmébe ajánlani az ezen ügygyei kap-
csolatos fontos érdekeket s erről a magas kormányt is értesítvén, egy-
szersmind tudomására hozta, hogy az előző eljárás folytán egyelőre a 
vizsgálatra oly befolyást nem gyakorolhat, minőt hivatala egyházkor-
mányzati szervezetünknél fogva, csak mind a négy egyházkerület egye-
temes közgyűlésének határozataibői meríthet. Az egyetemes felügyelő 
úr ezen felterjesztésére a levele kapcsában másolatban közlött s Buda-
pesten 1874. május 17-én 616 elnöki szám alatt kelt ministeri leirat 
érkezett válaszúi, melyben a minister úr annak ád kifejezést, hogy: 
„azon körülmény, hogy általa az illető superintendensek és főgondnokok 
is felkérettek,hogy a nevezett gymnasiumok beléletének hű vázlatát közöl-
jék, egyáltalában nem zárja azt ki, hogy ezen ügyek az egyetemes gyűlés 
tanácskozása, illetőleg intézkedése elé terjesztessenek, a mire egyébiránt 
547 sz. a. kelt átiratában, az egyetemes felügyelőm- szives közreműködé-
sét határozott szavakban ki is kérte; teljes bizalommal fordul hozzá ismé-
telve, hogy a nevezett gymnasiumok összes beléletéről s működéséről 
hű és őszinte adatok birtokába juttassa; mert szomorú, de kényszerű 
kötelességet kellene teljesíteni azon esetben, ha ezen czélt az autonom 
közegek jóakaró közreműködése folytán el nem érhetné." Mely mi-
nisteri átiratban egyetemes felügyelő ur félreértést látván, ezt egy ujabb 
— itt azonban másolatban nem közlött — felterjesztésében igyekezett 
eloszlatni. Időközben azonban két oly fontos körülmény jött közbe, 
mely szükségessé tette, hogy az egyetemes gyűlés mielőbb, a szokottnál 
korábban tartassák meg. Egy részről ugyan is a nagy-rőczei gymna-
siumra nézve ft. Czékus superintendens ur elnöklete alatt, kellő erély-
lyel és buzgósággal megindíttatott és behatólag eszközöltetett a vizs-
gálat oly eredmény nyel, hogy a súlyos vádak constatáltattak s igy a 
megfelelő intézkedések mielőbbi megtétele szükségessé vált; másrészről 
a turócz-sz.-mártonigymnasiumra nézve ft. Geduly superintendens ur a 
vizsgálat iránti kérelmét nem találta teljesíthetőnek. Ezen tények foly-
tán az egyetemes felügyelő úrhoz két rendbeli magas ministeri átirat 
intéztetett, egyike Budapesten 1874. május 30. 750 elnöki szám alatt 
kelt, melyben a vallás- és közoktatási minister ur nagy sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy a dunáninneni superintendentiában a vizsgálat el nem 
rendeltetett, s erre az egyetemes felügyelő urat kéri fel, hozzátéve, 
hogy ha „a vizsgálat elrendelését saját hatáskörének határain belől 
teljesíthetni nem vélné, az evangy. egyetemes közgyűlés mielőbb leendő 
összehívása iránt i n t é z k e d j é k — s másika, mely Budapesten 1874. 
junius 3-án 770 elnöki szám alatt kelt, melyben a vallás és közokta-
tási minister úr tudomásul vévén a tiszai superintendensnek f. é. május 
31-én 752 sz. a. kelt s hozzá felterjesztett azon tudósítását, hogy ott a 
vizsgálat egész erélylyel és a nyilvános vádak constatalásával már be 
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van fejezve; — mig ellenben a minister urat nem elégíthetvén ki azon 
ajánlat, hogy a nevezett gymnasiumok ügye az egyetemes gyűlésen 
történendő felterjesztésig halasztassék: határozott szavakban adandó 
nyilatkozatra kéri föl a felügyelő urat, váljon a kért vizsgálat elrende-
lését — melyet az egyik superintendens megtenni vonakodik, — 
hajlandó e teljesíteni vagy sem?" Mire viszont egyetemes felügyelő 
úr Töplitz-Schönauban 1874.junius 14-én szám nélküli felterjeszté-
sében odanyilatkozik : hogy „Magyarország négy egyházkerületének 
legfőbb hatósága ezen kerületek utasítással ellátott követeinek egye-
temes közgyűlése lévén, oly fontos, esetleg a gymnasium megszünteté-
sére vezető s ekkép az illető egyházkerület egyes hatóságai ellen a 
legerélyesebb rendszabályokat igénylő vizsgálat elrendelésére és foga-
natosítása iránti intézkedésre, egyedül mind a négy egyházkerület ezen 
közös hatósága van hivatva, s ő mint egyetemes felügyelő s ezen gyű-
lés elnöke, ennek határozata nélkül, nem érezheti magát hivatva a 
túrócz-szent-mártoni gymnasium elleni vizsgálat elrendelésére s ekkép 
az illető egyházkerület fölötti ily hatóság gyakorlatára." Az egyház-
kerület, mind az itt kivonatban közlött, közgyűlésén azonban egész 
teljességökben felolvasott iratokból merített értesülés nyomán, mind 
pedig a magas ministerium által hivatalosan ugyan le nem 
küldött, mindaz által a „Budapesti közlöny" egyik utóbbi számában meg-
jelent ministeri rendeletből hallomást szerezvén, hogy a magas kormány a 
nagyrőczei főgymnasiumot tényleg beszüntette : a tárgy komolyságához 
illő higgadt tanácskozmány, s az ügynek az adott körülmények között 
történhetett minden oldalról való megvitatása után azt határozza: 

Tekintve hogy a nagyméltóságú vallás- és közoktatási 
ministerium, midőn a nagy-rőczei és túrocz-szent-mártoni 
gymnasiumok ellen fölmerült panaszok következtében ezeket 
vizsgálat alá vétetni kivánta, törvényes felügyeleti jogát 
gyakorolta; tekintve azt, hogy a nagy rőczei gymnasium 
ügyében e vizsgálat megtartatott ugyan, de a túrocz-szent-
mártoni gymnasium esetében még nem eszközöltetett; a 
bányakerületi superintendentia oda utasítja az egyetemre 
menő küldötteit, hogy az egyetemes gyűlésen, a nagy rőczei 
gymnasium körül történteket tudomásul véve, a túrócz-szt.-
mártoni gymnasium ügyében egyetemes küldöttség által 
intézendő vizsgálat eszközlését szorgalmazzák, a nélkül 
mindazáltal, hogy a vizsgálat ily uton elrendelésével, a 
bányakerület előzményül kivánná tekintetni, hogy az ily 
vizsgálat foganatosítása, csak is gyűlés által rendeltethetnék el, 
minthogy annak elnöki uton megindítása, autonomiánk szel-
lemével teljesen egyező. 

9. Olvastatik az egyetemes felügyelő úr Budapesten 1874 Junius 
4-én 113 sz a. kelt levelének kapcsában a hozzá intézett s Budapesten 
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1874. május 29-én 2130 sz. a. kelt ministeri átirat, mely szerint a 
vallás és közoktatásügyi miniszter kijelenti, liogy az egyetemes gyű-
lésnek 1873. évi jk. 6. pontjában foglalt azon nyilatkozatával szem-
közt, hogy a római katholikus és görög keleti szentszékek által ágytól 
és asztaltól elválasztott házastársak közül az evang. hitre tért felet, 
az előbbi házastársnak még életben léte esetén is akadálytalanul 
eskethetik, mely határozat szerint az evangy. egyetemes gyűlés a 
minister dr multévimarezius 10 én 5080 sz. a. kelt leirata magyarázatát 
sem saját meggyőződésével, sem az 1868 : 53 t. cz. helyes értelmével 
megegyeztethetőnek nem tartja: a minister ur viszont oda nyilatkozik 
hogy a fentebb hivatolt leiratában, a m. kir. igazságügyi ministerrel 
egyetértőleg kifejtett nézetéhez ragaszkodván, mig a törvényhozás 
utján más intézkedés nem tétetik, elétorduló egyes esetekben ehez 
képest fog eljárni; ennek folytán 

A kerület oda utasítja az egyetemre menő követeit, hogy 
az egyetemes gyűlésen indítványozzák, forduljon az egyetem 
e tárgyban egy megkereséssel az országgyűléshez, kérve 
hogy a fentebb hivatolt törvényhez ez csatolja egy novellában 
ennek magyarázatát; egyszersmind az egyetemes gyűlés 
álláspontján állottak részéről jóhiszemüleg házasságra lépet-
tek gyermekeinek érdekében, csatolja kérelméhez az egyetem 
azt is, hogy azon esetben, ha az országgyűlés netalán a 
ministeri rendelet értelmében magyarázná a hivatolt törvény-
czikket, a mai napig a ministeri rendeletben nyilvánuló fel-
fogással ugyan ellenkező, de az egyetemes gyűlés felfogása 
alapján jóhiszemüleg törvényesen megkötötteknek vélt házas-
ságokat ez utóbbi oknál fogva mondja ki az országgyűlés 
törvényesítetteknek; addig pedig, mig e fontos ügyben az 
országgyűlés döntő Ítélete végleges megállapodást nyújt: 
utasítsa az egyetemes gyűlés a lelkészeket oda, hogy ilyen 
felek esketésére nézve, szabják magokat a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerium rendeletéhez. 

10. A m. e. közgyűlés jk. 11. pontjának kapcsában 
Az egyetemes gyűlésre ezen kerület részéről képviselőkül 

kiküldetnek a kerületi és esperességi elnökökön és főiskolai 
igazgatókon kivül: Szontagh Pál, Hunfalvy Pál. Osztroluczky 
Gejza, Tavaszi János, Kebloszky Lajos, Felix Ákos, Thebusz 
János, Jeszenszky Károly, Wladár János, b. Podmaniczky 
Levente, Pulszky Ferencz, Ivánka Imre, Pulszky Ágost, 
Zsilinszky Mihály és Willim János urak. 

11. Lgyanazon jk. 12-ik ponjának nyomán, olvastatott a kerület 
felső és alsó része iskolai bizottságának jelentése, a mint következik: 
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Főtisztelendő s méltóságos kerületi gyűlés! 
Kötelességünkhez képest van szerencsénk a zólyomi tanügyi bi-

zottsághoz beosztott esperességek elemi iskoláinak állapotáról szóló 
jelentésünket az 1873/4-ik évre tiszteletteljesen beterjeszteni, a mint 
következik: 

1) Az i s k o l á k s z á m a s j e l l e g e . Barsban volt 5 feleke-
zeti s 2 községi, Honiban 51 felekezeti, Nógrádban 103 fel. s 3 köz-
ségi (tavaly 1 községi), Zólyomban 68 felekezeti s 1 községi, összesen 
227 felekezeti s 6 községi iskola, illetőleg tanszoba. Fogyott tehát 
1872/3-ik évhez képest a felekezeti iskolák száma 6-al, a községieké 
ellenben 3-mal szaporodott. Megjegyzendő ezen pontnál, hogy Hontnak 
s Nógrádnak van 1 — 1 oly községe, melyben iskola nincs s a törvény 
szerint lennie kellene. Valamint megemlítendőnek tartjuk azon körül-
ményt is, hogy a lévai ev. elemi iskola az ottani állami tanítóképezde 
gyakorló iskolájául szolgál. 

2) Ezen iskolákban t a n í t o t t : Barsban 4 rendes, 1 segéd-
Hontban 49 rendes 3 segéd-, Nógrádban 109 r. s 2 segéd- Zólyomban 
69 r. s 2 s e g é d t a n í t ó , kik között 26 tanítói hivatásán kivül, mel-
lékkeresetre is utalva van. — F i z e t é s ö k m a x i m u m a : Barsban 
770. Hontban, Nógrádban sZólyomban 800 frt. m i n i m u m a : Barsban 
230. Hontban 30. Nógrádban 84. Zólyomban 49 frt. 

3) T a n k ö t e l e s 6—12 éves gyermek volt: Barsban 253, 
Hontban 2365 Nógrádban 4924, Zólyomban 4140, összesen 11682, 
(255 tel kevesebb mint 1872/3-ban). Járt pedig: Barsban 222, Hontban 
2344. Nógrádban 4672, Zólyomban 4121, összesen 11359. Iskolába 
nem járt tehát: Barsban (levonva a 9 idegent) 40 vagy is 1581% (tavaly 
51G% ), Hontban 21 vagy is 0 88 (tavaly 097% ), Nógrádban 252 vagy 
is 1953 (tavaly 343% ), Zólyomban (levonva a 38 idegent) 57 vagyis 
140% (tavaly 2 02% ) Esik tehát egy-egy tanszobára: Barsban 36, 
Hontban 45, Nógrádban 44, Zólyomban 59 tanuló, mi elég kedvező 
viszonynak mondható általjában, ha a mellett mégis nem volnának 
tultömött iskoláink. 

Az i s m é t l ő t a n f o l y a m r ó l ez évben sem adhatunk biztos 
jelentést, mert a beérkezett jelentések e tekintetben megint hiányosak 
voltak. Tanköteles 12—15 éves gyermek volt: Barsban 152, Hont-
ban ? Nógrádban 1560, Zólyomban 1663. Járt pedig: Barsban 90, 
Hontban? Nógrádban 946, Zólyomban 1419. Ismétlő tanítás Barsban 
volt 1, nem volt 4 községben, Hontban valósítatott 21, nem való-
sítatott 28 községben, Nógrádban életbe volt léptetve 74, nem lépett 
még életbe 13 községben, Zólyomban folyt a tanítás 54 községben, 
behozandó még 4 községbe, s igy összesen mind a 4 esperességben 
még 49 iskolánál létesítendő az ismétlő tanfolyam. 

4) A tanév tartott Bars 3 iskolájában 8 hónapig, 2-ben tovább; 
Hontban 26 iskolában 8, 15-ben kevesebb, 8-ban több mint 8 hónapig; 
Nógrád 85 iskolájában 8, egyben kevesebb, egyben több mint 8 hó-
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napig ; Zólyomban 23 iskolánál 8 s 35-nél több mint 8 hónapig — 
s igy összesen véve csak 16 iskola szorgalom ideje nem felel meg a 
törvény rendelkezésének. 

5) Az iskolaépületek á l l a p o t á t tekintve van Barsban 4 a 
törvénynek megfelelő, 1 kielégítő állapoti iskola; Hontban 22 jó, 20 
középszerű, 7 rosz; Nógrádban 48 jó, 33 középszerű, 7 rosz iskola, 
egy helyen most emeltetik uj ; Zólyomnak 32 iskolája jó, 14 közép-
szerű s 12 rosz. 

6) A tanszobák f e l s z e r e l é s e Barsban 3 iskolánál teljes, 2 
iskolánál hiányos; Hontban 30 iskola fel van szerelve, 19 nincsen; 
Nógrád 23 iskolájában jó a felszerelés, 41-nél kielégítő, 30-nál hiá-
nyos, 9 iskolának nincsenek taneszközei; Zólyomban 45 iskola mái-
éi van látva a szükséges taneszközökkel, 13 még nincsen felszerelve s 
igy összesen még 77 iskola felszerelendő. 

7) A t a n k ö n y v e k tarkasága nagyon lassan enged helyet a kí-
vánatos egyöntetűségnek. Annak daczára, hogy vannak a felekezetek 
s a kormány által kiadott tankönyveink s hogy különösen amazok a t. 
cz. kerületi gyűlés által már több izben ajánltattak az illető egyház-
iskolai elöljáróságok figyelmébe: vannak mégis iskoláink, melyekben 
a tanitás irott tanfüzetek szerint folyik s a tanidő, melyben pedig 
a tantárgyak sokasága mellett egy iskola sem bővelkedik, a tantárgyak 
a gyermekek általi lemásolására felcséreltetik. Ezen eljárást pedig 
didacticai tekintetből sem lehet helyeselni; egyrészt azért nem, mert a 
tantárgyak közönségesen hibásan másoltatván le, hibásan sajátitatnak 
is el a gyermekek által, másrészt azért nem, mert a lemásolás miatt 
a magyarázatnak nem jut elegendő idő. Ennek folytán alázatos indít-
ványunk az lenne, miszerint a t. cz, kerület, midőn ismételve tapasz-
talhatta, hogy ajánlásai a kivánt sikert nem eredményezik, a kerüle-
tű eg aj ánlt tankönyvek iskoláinkba való behozatalát m e g h a g y n i 
méltóztassék. 

8) I s k o l a i t a n á c s létezik ugyan mind a négy esperességben; 
működéséről azonban keveset jelenthetünk. A barsi esperességi isko-
lai tanács ez év folytán „kevés sikert mutat, akadályozva lévén a nép 
nyomasztó anyagi helyzete által, mely a különféle tanfüzetek kiszorí-
tását s tankönyvekkel való felszerelését nem engedé." Ahonti egyszer 
szokott évenkint összeülni s a népnevelésügy körül észlelt tapasztala-
tokról a közgyűlésnek beszámolni. A nógrádiról semmit sem jegyez-
hettünk fel. A zólyomi ez év folytán is foglalkozott tantervvel, kiadott 
s kiadandó tankönyvek körüli teendőkkel, uj tanítók vizsgálásával stb. 

Ebben igyekeztünk népnevelésügyünk körül szerzett tapasztala-
tainkról, a mennyiben az a még mindig hiányosan összeállított je-
lentések alapján lehetséges volt, beszámolni; elemi tanügyünk hala-
dását s hiányait egyaránt a t. cz. közgyűlés figyelmébe ajánlva vagyunk 
Beszterczebányán 1874-iki aug. 12-én. 

A főtisztelendő s méltóságos kerületi gyűlés alázatos szolgái: 
Doleschall Sándor, bizott. elnök. Raab Károly biz. jegyző. 
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Méltóságos és főtisztelendő egyházkerület! 

Mielőtt a bányai ev. egyházkerület alsó részének elemi népisko-
láiról jelentésünket, a mennyire azt a beérkezett hiányos adatok lehet-
ségessé teszik, megtennénk, kötelességünknek tartjuk azon tapasztalá-
son alapuló meggyőződésünknek kifejezést adni, hogy azon gyakorlat, 
mely szerint az egyházi hatóságok az elemi népiskolákról tudomást 
szereznek, egyáltalában nem vezet czélhoz, már azért sem, mert minden 
egyházi hatóság más más kérdéseket intéz az iskolafelügyelet közegeihez 
a körlelkészekhez, s más más rovatok betöltését kívánja tőlök, úgy, 
hogy a körlelkésznek három különféle jelentést kell tennie, s három 
különféle rovatokat betöltenie ugyan azon tárgyról, ugyan is: mást 
az esperességre, mást a kerületre, és ismét mást az egyetemre. Talán 
ennek tulajdonítható, hogy némely körlelkész, az esperességre beter-
jesztvén jelentését, azt hiszi, többel nem tartozik, a minthogy a bács-
szerémi határőrvidéki körlelkész a kerületi és egyetemes rovatokat 
be sem küldte, — némelyik ismét, az esperességre talán tüzetes jelen-
tést tévén, a kerületi és egyetemes rovatokat csak hiányosan tölti be. 
Megjegyezzük, hogy ezen különféle jelentés és rovatok között semmi 
kapcsolat nincsen; az esperességi tanügyi bizottmány vagy gyűlés 
nem tesz tapasztalatairól jelentést a kerületre, a kerület nem az egye-
temes gyűlésre, hanem mindenik külön vesz tudomást és szerez meg-
győződést az elemi iskolák állapotárol. Igaz, hogy a kerületi gyűlés csak 
néhány év, az egyetemes gyűlés pedig csak két három év óta érdeklődik 
az elemi iskolák iránt, s nem csoda, ha azon mód, melyen e hatóságok 
az iskolafelügyeletet gyakorolják, még sok kivánni valót hagy hátra: 
de nagyon kivánatos, hogy e tekintetben ismét egy lépés tétessék előre 
s az egyházi hatóságok iskola felügyelete rendszeresen történjék. — 
Indítványozzuk tehát: méltóztassék a méltóságos és főtisztelendő egy-
házkerületnek az egyetemes gyűlésen oda hatni, hogy az egyház egye-
tem az iskolafelügyeletbe egyöntetűséget hozzon létre, s intézkedjék : 
hogy az elemi iskolákra vonatkozó minden adatokról az esperesség és 
kerület utján vegyen tudomást, utasítván az alanti egyházhatóságokat, 
hogy az egyetemre saját egyházi felügyeletük eredményét terjeszszék 
fel. E czél elérésére mindenek előtt szükséges volna, hogy az egyház-
egyetem által a jelen hiányos rovatok helyett czélszerűbb, érthetőbb és 
kimerítőbb rovatos kimutatási minta késztessék, — mely rovatos 
ivek a körlelkészek által betöltetvén, azok ne mint most történik, az 
esperes és superintendens által közvetlenül az egyetemes gyűlésre, 
hanem az esperességi tanügyi bizottmányhoz adassanak be, mely 
azokat összeállítván, tárgyalás végett az esperességi gyűlésre terjessze 
be ; — az esperesség pedig az esperességből összeállított eredményt 
saját észrevételeivel a kerületi tanügyi bizottmányhoz küldje be, 
mely ismét a kerületi gyűlésre terjeszti be jelentését, a kerületi gyűlés 
végre a kerületből összeállított eredményt s jelentését az egyetemes 
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gyűlésre terjessze fel. — Ez úton a körlelkészeket is — felmentvén 
őket a három különféle jelentéstől — pontosabb és megbízhatóbb 
kimutatásra lehetne birni. 

Ezek előrebocsátása után megkísértjük elemi iskoláink állapotáról 
lehető világos jelentést tenni. Mindenekelőtt megkell jegyeznünk, 
hogy az adatokat nem mernénk teljesen biztosoknak állítani, mert 
azok sok tekintetben elütnek azon adatoktól is, melyeket például az 
ugyan ez évben kiadott egyházi névtár is tartalmaz; — sőt — ha 
a békésiről lehet következtetni — különböznek azoktól is, melyek 
az egyes esperességekhez ugyan e tárgyban s ugyan ez évben 
beadattak. 

1) Az iskolák számát esperességenként elésorolandók, mindjárt 
kezdetben meg kell jegyeznünk, hogy a bács-szerémi esperesség 
határőrvidéki iskolaköréből, az illető esperes úr többszöri sürgetése 
daczára, az adatok be nem érkeztek, s igy Bács iskoláinak számát, 
valamint a többi ez esperességbeli adatokat is, ez iskola kör híjával 
mutathatjuk csak ki. 

A bács-szerémi esperességben 42 anyaegyházi, 8 leányegyházi 
iskola van ; a banátiban 24 anya — 3 leány egyházi; a békésiben 71 — 
anya — 20 leányegyházi és tanyai, a budapestiben 6 anya — 1 
leányegyházi; a pestmegyeiben 29 anya — 15 leányegyházi iskola, 
s igy a bányai egyházkerület alsó részében összesen 172 anyaegyházi 
és 47 leány egyházi és tanyai iskola van; együtt 219. 

Ezen esperességek területén, illetőleg az érdekelt egyházközségek 
körében felekezet nélküli községi iskola van Bánátban 5. Békésben 
2. Pestmegyében 1. összesen 8. 

Csupán egy község van kimutatva, hol lehetne iskola, de nincs, 
s igy egyházunk nevendék tagjai a bányai ev. egyházkerület alsó 
részében csaknem kivétel nélkül részesülhetnek iskoláztatásban. 

Ezen egész területről csupán 4 tanuló van kitüntetve (Pest-
megyében) kik református iskolába járnak. 

2) A fenn kimutatott 219 iskolában működött, 211 rendes és 
43 segéd és tanyai tanító ; ez utóbbiaknak nagy része csak szükségből 
lévén tanító, inkább a segéd- mint rendes tanítók közé sorozhatók, 
annyival inkább mert rendesen esperességileg megerősített hivánnyal 
sem birnak, s gyakran csak ideiglenesek. 

Ezen összesen 254 tanító közül törvényes képességgel bir 212, 
nem bir 42. 

Esperességenként Bácsban 51 rendes, 11 segéd; Bánátban 28 
rendes, 1 segéd, Békésben 69 rendes, 22 segéd; Budapesten 14 rendes, 
2 segéd; Pestmegyében 49 rendes, 7 segéd tanitó működik. 

Ezen 254 tanító közül csupán 16, többnyire tanyai tanitó, van 
mellék keresetre utalva. 

3) A tanítói fizetésekben roppant nagy a különbség; — a leg-
nagyobb fizetés 1450 frt. a legkisebb fizetes 70 frt. Esperességenként 



26 

a legnagyobb és legkisebb fizetéseként inutattatik ki: Bácsban a leg-
nagyobb 1000 frt. a legkisebb 70 frt. Bánátban a legnagyobb 780 frt. 
a legkisebb 80 frt. Békésben a legnagyobb 1249 frt. a legkisebb 100 
frt. Budapesten a legnagyobb 1450 frt. a legkisebb 400 frt. Pestme-
gyében a legnagyobb 1100 frt. a legkisebb 156 frt. 

4) A tankötelesek száma, — mely talán a legkevésbé megbízható 
adat, miután némely esperességben némely körlelkész ugyan annyi 
tankötelest mutat ki, a mennyi az-iskolába járó tanuló, más esperesség-
ben pedig szigoruabban vétetnek fel a tankötelesek, — beérkezett 
adatok szerint esperességenként a következő: Bácsban: 7195, ezekből 
iskolázott 6784. s igy járt 94V2% ; Bánátban 3155 iskolaköteles közül 
járt 3011 = 95%; Békésben 11062 iskolaköteles közül járt 9963 = 
90%; Budapesten 790 iskolaköteles közül járt 750 = 95% ; Pestme-
gyében 5533 iskolaköteles közül járt 4834 = 87% E szerint, ha az 
adatok biztosak lennének,az iskoláztatás legtökéletesebb lenne Bánátban 
és Budapesten, s a legtökéletlenebb Pestmegyében, hol minden száz 
közül 13 nem jár az iskolába. Az egyházkerület alsó részében pedig 
az összes 27.735 iskolaköteles közül 25342 tanuló járván az iskolába, 
minden 100 iskolakötelesre esik 91V2 iskolába járó, a mi tekintetbe 
vévén az e területen levő terjedelmes pusztaságokat, bizonyára igen 
kedvező aránynak mutatkozik 

5) Az egyes egyházak lélekszámát nem minden esperességbőh 
s nem teljesen kaptuk, s igy legczélszerübbnek tartottuk a jelen 
évben megjelent, tehát a legújabb adatokat nyújtó kerületi névtár 
adatait használni, s azokkal viszonyítani az iskolába járó tanulók 
számát. — 

A bács-szerémi esperesség tanulóinak összes számát — miután 
a határőrvidéki iskolakör adatai hiányoznak,—nem ismervén,azt a 61179 
lélekszámhoz nem viszonyíthatjuk; a bánáti esperességben 27334 
lélekszám után járt iskolába 3011 tanuló, 10 V20/ 0; a békési esperesség-
ben 90808 lélekszám után járt 9963 tanuló, = közel 11%; a buda-
pesti esperességben 14890 lélekszám után járt 750 tanuló = csak 
valamivel több 5%-nál; a pestmegyei esperességben 40512 lélekszám 
után járt 4834 tanuló = közel 12%. 

Ezen adatok nagy eltérést mutatnak a fennebiektől, valószínű 
jeléül annak, hogy ez adatok nem teljesen pontosak — mert például a 
pestmegyei esperességben a tanulók száma viszonyítva a tankötelesek 
számához a legkedvezőtlenebb, ellenben viszonyítva a lélekszámhoz a 
legkedvezőbb; — más részt a budapesti esperességben a tanulók száma 
viszonyítva az iskolakötelesek számához a legkedvezőbb, holott ellen-
ben viszonyítva a lélekszámhoz határtalanul kedvezőtlen. 

6) Ismétlő iskolákat azon 122 egyházközség közül melyekben a 
fenn kimutatott 219 iskola létezik, csak 29 község volt képes létre 
hozni, — s ezek közül is Pestmegyére 20 esik, s a többi négy espe-
rességre csak 9. 
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7. Az iskolák szaporodására nézve egy adat sem mutatattik fel. — 
Igaz ugyan, hogy csak egy egyházközség van kimutatva, hol lehetne, 
de eddig nincs iskola: azonban tagadhatlan, hogy mind a mellett isko-
láink szaporítására nagy szükség van. Egy egy iskolára általában is 
126-nál több iskolaköteles, s több mint 115 valósággal iskolajáró 
tanuló esik: de tudva levőleg vannak nagy egyházaink, melyekben 
200, sőt több tanuld is jár egy iskolába, egy tanító alá. 

8) Örvendetesebb a beérkezett adatoknak azon része, mely 84 
iskolaépületet jónak, 24-et középszerűnek és csak 14 et mutat ki rosz-
nak; valamint 164 tanítói lakot jónak, 60-at meglehetó'snek, s csak 
18-at jellemez rosznak. Ez magyarázza meg némileg, a miért hogy 
ellenben egy uj iskola s egy uj tanitó lak sem épül. 

9) A 122 egyházközségben létező iskolákat 79 szerelte fel kellően 
s 43 hiányosan, vagy éppen nem. 

10) Tornázás csak 10 egyházközség iskoláiban tanítatik. 
11) Faiskola létezik 50 egyházközség iskoláinál, 72 község isko-

láinál pedig nem létezik. 
12) A tankönyvek használatában a legnagyobb változatosság 

tapasztalható, és pedig úgy a magyar, mint a szláv és még a németajkú 
iskolákban is. Nincs egy esperesség is, melynek iskolái, legalább nagy-
jából, egyforma tankönyveket használnának. Csupán a vallástanítás 
első vezérfonalául használtatik mindenütt kivétel nélkül Luther kis 
kátéja. Olvasó könyvül a szláv iskolák legnagyobb részében, s a magyar 
iskolák nagy részében az uj testámentom; a német iskolákban használt 
különféle olvasókönyvek között terjedni kezd a mult évben ajánlott 
Lackner olvasókönyve. — A legközelebbi országos tanítói gyűlés 
nagyon élénken sürgette a tanító felszabadítatását azon kötelezettség 
alól, mely a tanítót az előirt tankönyv használatára szorította, s kimon-
dotta. hogy a tanügy érdekében mulhatlanul szükséges, hogy a tanító 
szabadon választhassa a tankönyvet. Ugy látszik egyházunkban korlát-
lanul létezik ezen szabadság, mert alig van két iskola mely mindenben 
ugyanazon tankönyveket használná, — a mi azt mutatja, hogy nálunk 
a tanító talán minden útbaigazítás nélkül, s tekintet nélkül a czélszerü-
ségre, szabadon választja tankönyveit. Ezen korlátlan s éppen azért 
ártalmas szabadságot czélszerü volna némileg azzal korlátozni, hogy 
az egyházkerület, vagy még inkább az egyházegyetem, a czélszerütlen 
tankönyvek határozott kizárásával, megnevezné azon tankönyveket, 
melyek közül a tanító tetszése szerint szabadon választhat. 

13) Ujabban kiadott tankönyvek közül csupán egyet említhetünk 
Micsinay Pál a pesti szláv egyház tanítója beküldte még az^l871-ik 
évben kiadott „Slabikár" — ját, s ennek folytatásául „Prrá Citanka" 
czimű olvasó könyvét. A „Slabikár 6—7 éves kezdő elemi tanulók 
számára Íratott, az irva-olvasási módszer vezérfonalául. A 42. lapra 
terjedő kis könyvecske a 2-ik laptól a 35-ig szláv nyelven az első 
elemektől a folyó olvasásig, a 36-ik laptól a 41-ik függelékképen, 6 
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lapon, a betüismerettől a folyó olvasásig magyar nyelven, kivánja fej-
leszteni a tanulót. — Rövidsége miatt mindenesetre csak vezérfonalul 
szolgálhat s feltételezi a mozgó betiik, továbbá a fali táblák használatát. 
A „prvá éitanka" folytatása az előbbinek 8—9 éves gyermekek szá-
mára, kik már olvasni tudnak ; 40 lapon szláv, 13 lapon magyar nyel-
ven nyújt a gyermekek korához s fogalmához mért olvasmányokat. 
Mindkét tankönyvben altalában ugyan a tiszta szláv, de végül az imák, 
kátéi hitczikkek, szentirási mondatok s némely versecskéknél a cseh-
szláv, úgy nevezett biblicus nyelvet használja, — mi a gyermekre 
zavarólag fog hatni, anyival inkább, mert a Öitankában csupán a szláv 
nyelvre vonatkozó némely nyelvtani szabályokat ad. — Különben 
mindkettő, mint használható tankönyv, ajánlásra méltó. 

Magunkat a raéltoságos és főtisztelendő egyházkerület kegyeibe 
ajánlva, kiváló tisztelettel vagyunk 

Szarvason 1874. aug. 25. 
A méltoságos és főtisztelendő egyházkerületnek alázatos szolgái: 
Sárkány János bizottmányi elnök, jegyzette Petz Gyula bizott-

sági jegyző. 
A kerület ezen jelentéseket, jegyzökönyvébe egész 

terjedelmökben fölvétetni határozza; az indítványozott pon-
tozatok felől pedig azt, bogy 1) Kerestessék meg az egyete-
temes közgyűlés, hogy a statistikai pontos és egyöntetű ki-
mutatás érdekében, nyomasson az egyetem annyi rovatos 
lapot, és oly minőségűeket, hogy minden kerületnek és es-
perességnek kellő számban jusson s mindenütt használható 
legyen, mikből aztán az adatok sokkal könnyebben, ponto-
sabban és világosabban lennének egybeállthatók, s az egész 
iskolaügybe helyesebb betekintés eszközölve. 2) A tan-
könyvek hátrányos tarkaságának meggátlása végett a kerü-
let határozatilag kimondja, hogy esperességi iskoláihoz csak 
azon tankönyveket engedi meg használtatni, melyeket eddig 
jegyzőkönyveiben használatra már is ajánlott vagy netalán 
ezután ajánl and. 

A g y ű l é s m á s o d i k n a p j á n , az az a u g . 31-én. 

12. A tegnapelőtti napon tartott gyűlés jegyzőkönyve fel-
olvastatván, 

hitelesítetett. 
13. A tegnapelőtti gyűlés jk. 2-ik pontjában a kerületi egyházi 

törvényszék biráira adott szavazatoknak számbavételére kiküldött bi-
zottság jelentést tesz a szavazás eredményéről: 

megválasztattak egy év tartamára: 
egyházi törvényszéki elnökül: Szontagh Pál. 
alelnökül: Görgey István. 
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rendes birákúl: dr. Szelényi Károly, Rudnay József, 
Sárkány Samuel, Székács József, Moravcsik Mihály. 

Pótbirákúl: Gosztonyi János, Földváry Mihály, Veres 
Pál, Győry Elek, Sztehlo Kornél, Melczer Gyula, Bachat 
Dániel, Schranz János, Scholcz Gusztáv, Batizfalvi István urak. 

14. Ugyanazon gyűlés jk. 6. pontjában kiküldött bizottság je-
lenti, hogy 27 özvegy folyamodott olyan, kiknek folyamodványai az 
illető esperességek ajánlataival ellátva vannak. 

A folyamodó papözvegyek, kik között a 250 frt kerü-
leti segély egyenlő részben felosztandó, — név szerint ezek: 
Becker Flóra, Jeszenszky Lina, Kossányiné-Jeszenszky 
Ludovíka, Walach Karolina, Wodár Józsefné, Poltz Erzsé-
bet, Karner Józefine, Bierbrunner Karolina, Kovalovszky 
Karolina, Molitorisz Lajosné, Vanko Sámuelné, Orgován 
Pálné, Szomora Józefné, Braxatorisz Károlyné, Stenczel 
Johanna, Korcsek Frigyesné, Lehotkay Teréz, Babilon 
Katalin, Longauer Lajosné, Horeczky Jánosné, Valentinvi 
Jánosné, Mocskonyi Náthánné, Melna Mihályné, Zámolyi 
Józsefné, Zvarinyi Lajosné, Urbanszky Jánosné, Braxa-
torisz Antonia. 

15. Olvastatik a tavalyi jk., melynek 16. pontja kapcsában Brez-
nyik János selmeczi igazgató tanár ur részletes jelentést tesz a sel-
meczi főgymnasium állapotáról, egyszersmind szóbelileg azon kére-
lemmel fordul a kerülethez; hogy a tavaly is nyújtott 3000 forint gyá-
molítást, az idén is nyújtani kegyeskedjék; valamint, hogy tekintettel 
a drágasági viszonyokra, a nős tanároknak a főiskola pénztárából ez 
évre 150 frt. drágasági pótlék szavaztassák meg, 2 tanárnak szállás-
dija pedig az eddigi 60 frtról, 100 forintra emeltessék fel. Egyszers-
mind azt is jelenti igazgató ur, hogy mind az igazgatóság, mind a ke-
rületi iskolatanács három évi hivatal folyama ez idén lejárt s uj fent 
választás által lesz betöltendő, — valamint jelenti végre azt is, hogy a 
selmeczi egyház részéről ezen lyceum pénztárnokává idősb Kachel-
mann Károly ur a j ö vő 18 7 % tartó cyclusra is közfölkiáltással megválasz-
tatott, kinek e hivatalában megerősítése kéretik. 

A kerület a kimerítő jelentést tudomásul veszi; a kért 
3000 frttal a főiskolát ez évben is gyámolítja; az ajánlott 
drágasági pótlékot, a nős tanárok számára ez évre 150 frtban 
fejenként, valamint 2 tanár számára a szállásdíj 100 frtra 
emelését, — ha ugyan ez által a főiskolai pénztár erején felül 
igénybe nem vétetik, — megszavazza. Az igazgatóságra 
három évre egyhangúlag Breznyik János urat választja 
meg a kerület, a selmeczi egyház által megválasztott pénz-
tárnokot hivatalában megerősíti a főiskolai tanácsba pedig e 
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következőket választja : Helybeli felügyelőül: Farbaky István 
kir. bányatanácsos urat; vidéki tagok gyanánt: 'Sembery 
Imre urat, mint felügyelőt, tagokul: Ivánka Zsigmond, 
Laszkáry Miklós, Zmeskall Zsigmond, Kalmár Lajos, gr. 
Steinlein Otto, 'Sembery István, Huszág Dániel, Bodó Lipót 
Kossányi József körmöczi, Doleschall Sándor beszterczei, 
Liptai János dobronai, Masztis Ádám devicsei, és Wen-
gericzky András udvarnoki lelkész urakat. Helybeli ta-
gokká: Breznyik János igazgató, Pettko János ny. k. b-ta-
nácsos, Richter György k. bányatanácsos, Ollik Pál ügyvéd, 
Ravasz Sándor ny. bányatiszt, Hrencsik Károly lelkész, 
Händel Vilmos lelkész, Kövessy János ügyvéd, Kachelmann 
Villibald k. tanácsos, Rombauer Lajos gyógytudor, Scholcz 
Vilmos lyc. tanár, Jezsovics Károly lyc. tanár és Csömöz 
Miklós lyc. tanár urakat. 

1©. A tegnapelőtti gyűlés jk. 7. pontjában foglalt határozat 
szerint, a kerület megválasztott világi jegyzője dr. Szelényi Károly ur 
jegyzőkönyvi kivonattal értesítetvén, a mai gyűlésen megjelent s a 
beléhelyzett bizalomért köszönetet mondva: 

hivatalos esküjét leteszi és jegyzői helyét elfoglalja. 

17. A tegnapelőtti napról távol maradt világi jegyzőt helyette-
sítő 'Sembery István urnák, szives kisegítéseért 

a kerület köszönetet szavaz. 

18. Olvastatik a tavalyi közgyűlés, j. k. melynek 18. pontja kap-
csában ít. superintendens úr két hitjelölt folyamodványát terjeszti elé-
kik a némethoni egyetemekre kimenni szándékozván, magukat a kerü-
leti ösztöndijban részesítetni kérik. 

Folyamodó hitjelöltek, névszerint Frint Lajos és Hlava-
csek Andor, az 1869 évi jk. 21. pont figyelemben tartása 
mellett, egyenként negyven o. é. frt ösztöndijban része-
sítetnek. 

1©. Ugyanezen jk. 19. pontja nyomán, a bánsági esperes úr 
jelentést tesz a bánsági diaspora állapotáról, hogy a bánáti missió né-
hány évi működése is szép eredményeket tud immár felmutatni. Ne-
vezetesen az alsó esperességben elszórt evangy. hivek gyakrabban lá-
togattatva s buzdítatva az alkalmazott utazó lelkész által, — szel-
lemileg egyesülve csakhamar Resiczán, Verseczen, Steierdorf-Aninán 
életreképes anyaegyházakat, Oraviczán, Fehértemplomban, s Orso-
ván, szép reményekre jogosító leány egyházakat alakítottak, melyek ha 
az eddigi mérvben ezután is segélyezésben részesülnek, szép emlék-
kövei lesznek az evangy. hivek kifogyhatatlan áldozatkészségének. Az 
esperesség ezen eredmény által felbátorítva s tekintettel arra, hogy az 
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alsó esperességben lakó s működő utazó lelkész a felső esperességben 
szétszórt híveket a nagy távolság miatt kellőleg el nem láthatja, még 
egy második, ideiglenes utazó lelkészi állomást szervezett a felső es-
perességben olyképen, hogy az évről-évre alkalmazott s a befolyt 
segélyösszegek mértéke szerint fizetett segédlelkész évnegyedenként 
meglátogassa a Hatzfelden, Lovrinban sat. lakó eddig lelkiekkel el 
nem látott evangy. hiveket. 

Tudomásul vétetik. 

20. Ugyanazon jk. 22 pontjának nyomán, mely szerint az 
eddigi egyházkerületi adókulcs, az eddig minden 100 lélek után fi-
zetendő 1 o. é. krajezárra emeltessék: az esperességek ezen adókulcsot 
általános szavazattöbbséggel elfogadták, azonban a következő meg-
jegyzésekkel: 

Az uj adókulcs szerint begyülendő Összegek egy negyed 
részét, minden esperesség visszatartóztatja saját szükségei fe-
dezésére ; ezen adókulcs a jövő 1875julius 1-ejével lép élet-
be ; a mennyiben pedig épen a kerület jövedelmeinek gyara-
pítására két évvel ezelőtt megindított önkénytes adakozá-
sok között e g y h á z a k részéről is foglaltatnak e g y s z e r 
m i n d e n k o r r a tett summásabb ajánlatok; minden ilyen, 
de csak is egyház által aláirt egyszer — mindenkorra aján-
lott összeg, — az uj adókulcs életbelépésétől számítandó 
fele harmadfél esztendeig tudassék be az illető egyház évi 
tartozásába. 

2 1 . Ugyanazon jk. 23. pontja kapcsában jelenti ft. superinten-
dens úr, hogy a kerületi költségvetés köröztetve volt s az esperessé-
gek által minden megjegyzés nélkül elfogadtatott. 

Tudomásul szolgál. 

22. Ugyanazon jk. 24. pontjának kapcsában Breznyik János 
úr, mint a kerületi özvegy árva intézet ez idő szerinti pénztárnoka je-
lenti, hogy az intézet tagjaiképen eddigelé 103-an jelentkeztek, mi-
nek folytán az alapszabályok értelmében ez megalakulhat. 

Az esperességek fölkéretnek, hogy a mai napon, dél-
után 3 órakor egybegyűlvén, a megállapítandó megalaku-
lásról tanácskozzanak, s jelentésüket terjeszszék be a holnapi 
gyűlésre. 

23. Ugyanazon jk. 27-dik pontja kapcsában olvastatott a jelen 
jegyzőkönyv 3-dik pontjában kiküldött számvizsgáló bizottság e kö-
vetkező jelentése: 
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Méltóságos és főtisztelendő ker. közgyűlés! 

Az 1873-ik évi jul. 1-től 1874-ik évi jun. 30-ig terjedő ke-
rületi pénztári számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság, mi-
nekelőtte a számadások felülvizsgálásához hozzá fogott volna, elolvas-
ta az állandó pénzügyi bizottságnak f. é. márcz. 28-án, és ugyanazon 
évi aug. 24-én tartott üléseinek ide csatolt jegyzőkönyveit, valamint 
ugyanazon bizottságnak ide mellékelt jelentését is; ezek után pedig a 
számadásokat felülvizsgálta, azoknak okmányait a számadási és fő-
könyvi tételekkel összehasonlítván. 

Ezen működése közben szerzett tapasztalatait és nézeteit a ki-
küldött bizottság e következőkben foglalja Össze: 

1.) Az állandó pénzügyi bizottság f. évi márcz. 28-ki jegy-
zőkönyvének 4-ik pontjára azon észrevétel tétetik: hogy a behajtat-
lan és a ker. gyűlésnek exassignálás végett felterjesztendő adósságok 
sorából, Tessényi Jánosnak adóssága hagyassék ki, azon okból, mivel 
a nevezett adós, a pénztárnok úrnak jelentése szerint, az óta adóssá-
gát beismerte, s azt törleszteni már tettleg meg is kezdte. 

2. A megvizsgált számadásokból kiderült, hogy a kerületi 
pénztárnak volt a lefolyt évben 

10,827 frt 58 kr. bevétele 
10,353 frt 47 kr. kiadása 

474 frt 11 kr. maradványa. 
A pénztár állása pedig a számadások bezárásakor volt e 

következő : 
Tőkében: 

a) egyeseknél és tak. pénztárban . 22,941 frt 63 kr. 
b) értékpapírokban • 42,515 „ — „ 

összesen 65,456 frt 63 kr. 
Hátrál ékban: 

c) kamat hátr 1630 frt 41 kr. 
d) évi adakozási hátr 1532 „ 70 „ 
e) cathedr. agent. hátr 230 „ 40 „ 

összesen 3393 frt 51 kr. 
Ezen pénztár állása összehasonlítva a mult évi pénztár állá-

sával, azt mutatja: hogy a pénztári vagyon az 1873/4-ik évben, ide 
számítva a hátrálékot is, 830 frt 31 krral szaporodott; de sajnos, hogy 
a hátrálékok is 1283 frt 71 krral felülmúlják az előbbeni év hátrá-
lékait. 

3) Az alakulandó bányakerületi özvegy-árva intézet vagyona: 
a) a mult évi maradvány . . . 5084 frt 83 kr. 
b) évi szaporodás 889 „ 7 1 „ 
c) záloglevelek vételéből . . . . 161 „ 58 „ 

összesen 6136 frt 12 kr. 
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4) Németh István-féle alapítványi tőke : 
Földhitel intézeti záloglevél . . . 1400 írt kr. 
Takarékpénztárban 4 „ 06 
Kész pénzben 52 „ 

összesen 1456 frt 06 kr. 
5) Mokossini-féle alapítvány évközben szaporodott 85 frt 8 

krral. E szerint tökéje jelenleg áll 13,660 frt 58 krból. 
6) Esztergályi-féle alapítvány nem változott meg semmiben. 

Tőkéje most is ugyanaz, mi tavaly volt, t. i. 315 frt. 
7. A számadások minden tekintetben helyeseknek találtattak, 

s ennél fogva a pénztárnok ár az 1873/4-ik évre nézve, minden to-
vábbi számadási felelősség terhe alóli felmentésre ajánltatik. 

8. Miután ezen több rendbeli számadásokból az tűnik ki, hogy 
a kerületi pénztárnok Jákobéi József úr, a reábizott pénzeket a legna-
gyobb pontossággal és szorgalommal lelkiismeretesen kezeli, a felülvizs-
gáló bizottság — tekintetbe véve azt a sok, mindig éber figyelmet kivánó 
munkát, melyet a nevezett pénztárnok úr, a reá bizott különféle pénz-
tárak kezelése körül teljesít, és azon csekély tiszteletdijt, melylyel ed-
digi fáradozása a kerület részéről jutalmaztatott — kötelességének 
tartja a kerületi közgyűlés elébe azon indítványát terjeszteni: mél-
tóztatnék Jákobéi József ker. pénztárnok úrnak eddigi tiszteletdíját 
legalább 100 frttal évenként pótolni, miután, a lélekszám utáni kraj-
czáros kivetésnek kilátásba helyezett elfogadása, azt ezentúl lehetővé 
fogja tenni. 

9. A hátrálékokra nézve, azoknak szigorú behajtása továbbra 
is ajánltatik. 

Ezek után teljes tisztelettel maradunk Budapesten, aug. 30-án 
1874. a mlgos és főtisztelendő kerületi közgyűlésnek alázatos 
szolgái: M á r t o n f i K á ro ly , bizott. elnök.Kem é n y M i h á ly, 
bizott. tag. B e l o h o r s z k y G á b o r , főesperes. T a v a s z i 
J á n o s , b. tag. Jegyzette J e s z e n s z k y K á r o l y , 
bizottsági jegyző. 

Tudomásul vétetik, a mennyiben pedig a jelentés né-
mely pontja a kerület határozatának kimondását teszi szük-
ségessé határoztatik: 

a) hogy az állandó pénzügyi bizottság f. é. márcz. 28-
diki jegyzőkönyve 4Í pontjában exassignálásra kijelzett ösz-
szegek, az egy Tessényi János-féle tartozás kivételével, — 
ezennel töröltetnek. 

b) a jelentés 7 pontja nyomán a kerület Jákobéi József 
pénztárnok urat ezen évre a további felelősség terhe alól 
felmenti 

c) a jelentés 8-dik pontjában foglalt azon javaslatot 
pedig, hogy a pénztárnok fáradozásai csekély tiszteletdija 

3 
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évenként 100 forinttal pótoltassák, — a kerület magáévá teszi, 
a mennyiben a kerületi pénztár e kiadási többletet megengedi. 

24. Ugyanezen jelentés kapcsolatában ft. superintendens ur 
eléterjesztésére 

a kerület elhatározza, hogy a Mokossini-végrendelet, egész 
terjedelmében a jelen jegyzőkönyvbe fölvétessék. 

Néhai Dr. Mokossini Mihály végrendelete. 
Az atyának, fiúnak, szentlélek istennek nevében, amen. 

* Jól tudom az isteni gondviselésnek azon megmásithatlan bölcs 
akaratját, miszerint minden született embernek előbb utóbb megkelletik 
halnia, e szempontbői indulva ki, bár testben beteg vagyok, de ép 
elmével birván a saját iparkodásom és fáradhatlan szorgalmam által 
megtakarított vagyonkámrul az alább olvasható s általam jól megfon-
tolt végrendeletet teszem, u. m. 

1. Van egy ösmeretes arany tubák szelenczém, ezt hagyomá-
nyozom és emlékül hagyom t. Móczár János urnák, mint kinek irán-
tami szives barátságát tapasztalni szerencsém volt. 

2. A pesti evangelikus egyháznak, mint melynek hive voltam 
100 azaz egyszázforintot hagyományozok. 

3. Az árokszállási házi szegények pénztárának, minta mely város-
ban sok időt töltöttem orvosi minőségben, hagyományozok 100 — azaz 
egyszázforintot o. é. 

4. Van a berényi szöllőhegyen Taczmann Urbán szomszédságában 
egy 32. sorból álló szöllőm, ezt hagyományozom Kovács Anna gazda-
asszonyomnak, mint kinek irántami hűségét tapasztaltam. 

5. Ugyancsak Kovács Anna gazdaasszonyomnak készpénzben 
hagyományozok 200 — azaz kétszászforintot o. é. 

6. Major Endre gyógyszerész urnák iránta és családja irányában 
barátságom jeléül hagyományozok 100 — azaz egyszázforintot o. é. s 
magamat emlékébe ajánlom. 

7. Van egy dupplacsövű vadászpuskám, ezt hagyományozom 
emlékül Mercse Demeter berényi gyógyszerész, valamint két dupla-
csövű pisztolyomat Farkas János berényi birtokos urnák. 

8. Az orvosi könyveimet hagyom a pesti orvosi egylet könyvtárának. 
9. Temetésemet eszközölje a berényi református lelkész ur, kinek 

is a szokott temetési dijakon és útiköltségeken felül a már adott 20 — 
azaz húszforinton kivtil 30 azaz harminczforintokat hagyományozok, 
ugy a temetési énekesnek is diján felül 20 azaz húszforintot o. é. 

10. Egyszerű eltemettetésem után kívánom, hogy síromat egy 
állásomnak és módomnak megfelelő gránitkőből készült nagyszerű 
massiv kőkereszt, melyen jólbevésett nagy aranyozott betűkkel nevem, 
állásom, ugy 1794-ik évi september 8-án nógrádmegyében Legénden 
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lett születésem ugy halélom éve és napja feljegyezve — porlandó tete-
meimet jelelje. 

11. Végre a fentebbi hagyományok és szükséges költségek levo-
nása után fenmaradandó összeghez, ingóságaim elárverezett értékét 
csatolom s rendelem, hogy egy tömegre alakitva a pesti evangelikus 
Superintendentia gondnokságára bizassék, melynek kamatjait unoka 
húgom Kovásznai Kovács Anna hajadon élte fogytáig használja és 
élvezze, kinek halála után azon tőke szaporittassék kamatoztatás által 
40,000 forintig s akkoron kamatjai 10 szegény sorsú jól tanuld közt 
per 100 forint, tekintettel az e családbeli szegénysorsú tanulókra Mo-
kossini alapitvány czim alatt ösztöndijképen osztassanak ki; pénzem 
részint kamatozáson, részint, készpénzben, mely sommát sajátkezüleg 
idejegyzek, van 14812 frt, 4 kr. o. é. 

Végrendeletem végrehajtásával t. Móczár János urat kérem fel, 
kinek is fáradsága dijába 100 azaz egyszázforintot hagyományozok. 

Ezek után létemet számos jó barátim emlékébe, lelkem az orvo-
sok orvosának kegyelmébe ajánlom: Árokszálláson 1861 julius 4-én 
Dr. Mokossini Mihály m. k. Előttünk: Major Endrém, k. gyógyszerész 
Peczek Ferencz m. k tanitó Pethes Antal m. k. Görbe József m. k. 
tanácsnok, Szabó Ferencz m. k. főbiró, Pethes János m. k. 

35. Ugyancsak a pénzügyi bizottság jelentésének kapcsola-
latában merülvén föl a napidijak módosításának már a ft. superinten-
dens úr évi jelentésében is jelzett kérdése: 

az elnökség felkéretik e tárgyra nézve egy javaslat benyújtására, 
36. A múlt évi közgyűlés jk. 27-dik pontjához pótlólag a 

jegyzőkönyvbe beveendő 
hogy az öt évi adakozásokhoz a tamási egyház 3 frt, a bánki 
12 frt, a selmeczi 15 frt, körmöczbányai egyházak 25 frt, 
Bodó Lipót 3 frt, Bodó Béla 4 frt, Bodó Ilona 2 frt, De-
dinszky János 3 frt, Kürthy Antal 3 frt, Kosztolányi Sándor 
5 frt, Kosztolányi Aurél 5 frt, Missura Jenő 5 frt, Knál 
János 1 frt, Hodzsa Cyrill 1 frt, Massányi Mihály 2 frt, 
Boleman Ede 2 frt, Boleman József 2 frt, ifj. Boleman 
János 2 frt, Belcsák Károly 1 forinttal járultak. 

3 7 . Ugyanazon jk. 30 pontja kapcsolatában olvastatik: Az 
államsegélyért folyamodó egyházak és egyesek folyamodványait átvizs-
gáló bizottság jelentése: 

1) A tegnapi gyűlés jk. 6-dik pontjában kiküldött bizottság 
egybegyűlvén, mindenekelőtt kihallgatja a mult évi gyűlés jk. 30. c. 
pontjában foglalt határozata felöl az esperességek nyilatkozatait. Az 
esperességek többségének nyilatkozataiból constatálja, hogy a bács-
szerémi esperesség azon indítványa, hogy az államsegély az egyházak-
nak 10 évi, kamatnélküli kölcsönképpen lenne jövőre kiadandó: 
akképen ajánltatik elfogadandónak, hogy a legégetőbb szükségek ado-
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mányok utján történt fedezése után fenmaradt összegek, kölcsönképen 
is adassanak ki az elegendő kezességgel biró folyamodó egyházaknak. 

2) Elosztandó összegül, — a pénzügyi bizottság jelentésének 
bevárása mellett — 3500 írt terveztetik. 

3) Ezen felosztandó összegből, esperességenkint a következők 
ajánltatnak részesítésre : 

A b á c s - sze ré mi e s p e r e s s é g b e n : ft. superinten-
dens úrnak az utóbbi visitatió alkalmából merített tapaszta-
lataiból kifolyó különös ajánlatára: Bács-Ujfalu 400 frt. Beska 
50 forint 450 frt. 

A b á n á t i e s p e r e s s é g b e n : Steierdorf-Anina 100 
frt. Lúgos 150 frt, Resicza 100 frt. Becskerek 50 frt. 400 frt. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b e n : Léva 100 frt. Nemes-
Kosztolány lelkésze fizetésére: 50. 150 írt. 

A b é k é s i e s p e r e s s é g b e n : Apatelek 200 frt. 
Nagy-Szt-Miklós 100 frt. Chovan Viktor apatelki lelkész 100 
frt. Csorvás 50 frt Szeged 50 frt. 500 frt. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b e n : A budapesti szláv 
egyház lelkésze 100 frt. Vácz 50 frt. 150 frt. 

A n a g y - h o n t i e s p e re s s é g b e n : Báth 200 frt. 
Kopanitza 100 frt. Hecskó Pál, hodrusbányai lelkész 50 frt 350 frt. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b e n : Salgó-Tarján 200 
frt. Bér 100 frt. Alsó-Bodony 50 frt. Szécsény 50 frt. La-
pujtő 50 frt. Csesztve 50 frt. Nagy-Libercse 50 frt. 550 frt 

A p e s t - m e g y e i es p e r e s s é g b ő l : Rákos-Palota 
150 frt. Fóth 100 frt. Csömör 100 frt. Kis Apostag 50 frt. 
Héviz Györk 50 frt. 500 frt. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b e n : Zólyom-Lipcse 200 
frt . Badin 200 frt. B. Myto 50. 450 frt. 

összesen 3500 frt. 
A kerület ezen javaslatot minden pontjában helyben-

hagyja, s az államsegélynek ezen megállapodás szerint tör-
ténendő kiosztását elrendeli, a jövőre nézve pedig az espe-
rességeket odautasítja, hogy az illető esperességi gyűlések 
által történt ajánlás, sorrendben hátiratilag legyen a folya-
modványokra följegyezve, s azon folyamodványok, melyek 
az esperesség ajánlatát meg nem nyerték, a kerületre — 
mint különben is mellőzettek — többé föl se terjesztessenek. 

Ä 8 . Ugyanazon tárgy kapcsában Sárkány János békési es-
peres úr jelenti, hogy Skripeny János, előbb fazekas varsándi segéd-
lelkész, az államsegély tavalyi kiosztása alkalmával azonban már a 
dunamelléki superintendentiában megválasztott rendes lelkész, a mult 
évben még előbb említett minőségében folyamodott az államsegélyért, 
melyből: a „fazekas-varsándi szláv ajkú segédlelkész" czimen 100 
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frt. kiadatása elhatároztatott, minthogy azonban nevezett folyamodó 
ekkor nem azon állást tölté már be, a melynek czimén ő folyamodá-
sát benyujtá s melynek czimére a segély megadatott: a békési espe-
resség ennek folytán ezen összeget, nem az e g y é n n e k , hanem a 
nevezett czim alatti állomás alapjának javára kivánja fordítani. 

A kerület, a békési esperesség ezen eljárását helyeslő-
leg veszi tudomásul. 

29. Ugyanazon jk. 31. pontjának kapcsában felügyelő úr je-
lenti, hogy Greszler Sámuel fóthi evang. tanító pöre még most is foly, 
— mig ellenben Balthazar Lajos úr perében az egyetemes egyházi 
legfőbb törvényszék meghozta már az Ítéletet: 

Tudomásul vétetik. 
30. UgyanGsak a tavalyi jk. 32. pontjának kapcsolatában 

felügyelő úr jelenti, hogy a zsinati előmunkálatok érdekében a kitűzött 
határnapig csak három esperesség küldötte be véleményezését, a mi-
ből az általános véleményt összeállítani lehetetlen vala. 

Figyelmeztetnek tehát a még nem nyilatkozott espe-
rességek, hogy véleményeiket a kerületi felügyelő úrhoz, 
legkésőbb a jövő junius végéig beterjeszzék. 

31. Ugyanazon jk. 33. pontjának kapcsolatában olvastatik a 
m. kir. kultusministerium 15,261. sz. a. Budapesten 1874. junius 7-kén 
kelt leirata az 5000 frt államsegély kiosztása felől bemutatott száma-
dás helyesnek találásáról. 

Tudomásul vétetik. 

32. U. a. jk. 34. pontjának kapcsolatában fr. superintendens 
úr jelenti, hogy a losonczi állami tanítóképezdében előfordulható vál-
tozás esetére a 300 forint évdijjal együttjáró szláv nyelv tanításának 
a vallásoktatóra való bizása érdekében a lépéseket megtette a m. kir. 
vallás és közoktatásügyi ministeriumnál, azonban választ mindeddig 
nem nyerhetett: 

A kerületi felügyelő úr kéretik fel, hogy a nevezett 
ügyben a ministeriumnál közbenjárni szíveskedjék. 

33. U. a. jk. 35-dik pontjára vonatkozólag, Massányi Mihály 
lévai lelkész úr jelentése az általa a lévai állami tanítóképezdében tel-
jesített vallástani oktatásról 

Tudomásul vétetik. 

34. U. a. jk. 36. pontjának kapcsolatában • superintendens úr 
felmutatja az anyaegyházzá lett Német-pivnicza, a garamszegi anya-
egyháztól kölcsönös kiegyezéssel elvált s szinte anyásított Badm, ugy 
hasonlóképen anyaegyházzá lett Steierdorf-Anina papi liiványait: 

A nevezett gyülekezetek anyaegyházakul megerősítet-
nek s hiványaik megerősítő tudomásul vétetnek. 
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3 5 . U. a. jk. pont kapcsában olvastattak a vallás és közokta-
tási m. k. ministeriumnak év közben a superintendens úrhoz leérke-
zett és elnökileg legott elintézett következő leiratai : 

a) 30,479 sz. a. 1873 nov. 2-án, a tantermek czélszerü beren-
dezéséről, s tisztán tartásáról egészségi szempontból' 

b) 29384. sz. a. 1873. nov. 6. A hadkötelesek anyakönyvi 
kivonatainak azon rovatába, mely a szülék nevének bejegyzésére van 
szánva, ugyanezek születése helye is pontosan bejegyeztessék. 

c) 30433. sz. a. 1873. nov. 7. Pályázat kihirdetés a fiumei ál-
lami felsőbb tanodánál a vegytan rendes tanszékére. 

d) 22558. sz. a. 1873. nov. 11. Kérdés intéztetik a netalán a 
superintendentiában is létező kizárólagosan nemzetiségi jellegű szerb 
társulatok, mikor, mi czélra és minő alapszabályok mellett történt s 
mily hatóság által helybenhagyott alakulásáról. 

e) 32241. sz. a. 1873. nov. 23. Véleménykérés a csömöri ág. 
hitv. evangy. Egyház érdemességéről. 

f) 46,569. sz. a. 1873. nov. 27. Az iskolákban netalán felmerülő 
ragályos kórok meggátlása végett hozott rendszabályok. 

g) 33,911. sz. a. 1873. decz. 12. Vélemény kérés a héviz-
györki ev. leánygyülekezet tanítólakja felépíthetésére segélyt kérő fo-
lyamodványáról. 

h) 33.465. sz. a /1873 decz 13. Kisérő levél az f) alatti sza-
bályrendelethez. 

i) 1493. sz. a. 1873. decz. 27. Liber József bars-hont várme-
gyei 2-od tanfelügyelővé történt kinevezésének tudatása. 

k) 33,601. sz. a. 1873. decz. 31. A felnőttek oktatása egyelőre 
felfíiggesztetik. 

1) 29,981. sz. a. 1874. jan. 1. A rákos-palotai lelkész, katho-
likus anyának leányát keresztelte meg s a váczi püspök nyilatkozata 
szerint anyakönyvi nyilatkozatot nem küldött az illető rom. kath 
lelkészhez. 

m) 30,864. sz. a. 1874. jan. 2. A hullák kiásásáról s más 
helyre szállításáról szóló rendelet. 

n) 23,607. sz. a. 1874. jan. 3. Uhliarik János szászi rom. 
kath. helyettes lelkész utasittatik, hogy az illetéktelenül beszedett hir-
detési és elbocsátási dijakat Kuzma Adolf tótpelsőczi ev. lelkésznek 
azonnal fizesse ki. 

o) 36. sz. a. 1873. jan. 3. az 1871/73. évekre vonatkozó nép-
mozgalmi adatok bekivánása. 

p) 269. sz. a. 1874. jan. 4. a mult évi államsegély felosztásá-
ról szóló számadás bemutatása kéretik, mely nélkül az 1874-re or-
szággyülésileg már megszavazott államsegély folyóvá nem tehető. 

q) 732. sz. a. 1874. jan. 10. A király ő felsége 100 frt ado-
mánya a csömöri ev. egyház temploma építésére. 
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r) 31,657. sz. a. 1874. jan. 23. A bába-képző tanintézetek lá-
togatása ajánltatik. 

s) 2624. sz. a. 1874. febr. 2. A király ő felsége 100 frt. ado-
mánya a héviz-gyöki ev. tanítélak építésére. 

sz) 2950. sz. a. 1874. febr. 5. A vallás és közoktatásügyi 
magyar kir. ministerium névtárának egy példánya hivatalos haszná-
lat végett megküldetik. 

t) 1623. sz. a. 1874. febr. 7. Az 1 8 7 1 - 1873 népmozgalmi 
táblázatok beküldése sürgettetik. 

u) Pest vármegye alispánjának 24. sz. a. 1874, febr. 7-dikén 
kelt megkeresése, a halandósági tábla összeállítása érdekében történő 
megyei intézkedés pártfogolására. 

v) 1434. sz. a. febr. 7. A katonai ujonczok nősülésének sza-
bályzata. 

x) 3233. sz a. 1874. febr. 7. Sztraka István érdemült ba-
dini tanító 40 frttal segélyeztetik. 

y) 2977. sz. a. 1874. febr. 9. A pojnoki plébános azon tette, 
hogy Sinkó Máté ágost. hitv. evangy. vőlegényt Razgai Mária rom. 
katli jegyesével a háromszori kihirdetésről szóló bizonyítvány nél-
kül összeadta, megrovatik, s a vádlott a törvény pontos megtartására 
utasíttatik. 

z) 1506. sz. a. 1874. febr. 12. A báró Sina Simon-féle nép-
tanító-alapitványra Öveges László kiérdemelt ta nító neveztetik ki. 

a) 2516. sz. a. 1874. febr. 12. A es. k r. tengerész-Akade-
miába való felvételi föltételek tudomás végett m^gküldetnek. 

ß) 4460. sz. a. 1874. febr. 20. Az erdélyországi csik-somlyói 
rom. kath. főgymnasium ideiglenesen nyilvánossági jogban részesült. 

r) 5177. sz. a. 1874. febr. 24. A bányai ég. hitv. ev. Egyház-
kerület részére 1874. évre megalapított 5000 frt államsegély folyóvá 
tétetik. 

d) 6017. sz. a. 1874. márcz. 8. A jogtanodák új szervezeté-
ről szóló szabályzat megküldetik. 

s) 4806. sz, a. 1874. márcz. 11. Értésére esvén a honvédel-
mi ministeriumnak, hogy némely ifjú csak azért véteti föl magát a 
hittanhallgatók sorába, hogy a védtörvény 25 szakasza kedvezményé-
ben részesüljön, utóbb pedig más pályára lép : a hittudományi tanin-
tézetek igazgatóságának kötelességévé tétetik, hogy az ilyen más pá-
lyára lépés esetén, az átlépőt egyházi hatósága utján, a honvédelmi 
ministeriumnak följelentse. 

£) 266. sz. a. 1874. márcz. 18. A cholera járvány netalán 
ujabb kiütésének lehetőleges elhárítása végett hozott szabályren-
deletek. 

7588. sz. a. 1874. márcz. 18. A bécsi theologiai fakultás f. 
é. nyári felében tartandó előadásairól szóld jegyzék megküldetik. 
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ú) 6343. sz. a. 1874. márcz. 20. A m. kir. államnyomdában 
készült térképek jegyzéke. 

e) 1255. sz. a. 1874. márcz. 21. A pesti, selmeczbányai, szar-
vasi- fő-, az aszódi, beszterczebányai és új-verbászi algymnasiumok 
1873. évre szóló statistikai kimutatásának felküldése sürgettetik. 

x) 9312. sz. a. 1874. april. 2. A tanítók állásának javítása, il-
letőleg biztosítása, ugy szinte a nőtanítók alkalmazása ajánltatik. 

Aj 9666. sz. a. 1874. apr. 9. Az ösztöndijak felvchetésére, az 
illető decanatus, illetőleg tanintézet hivatalos pecsétjével is ellátandó 
a nyugtatvány. 

p) 6991. sz. a. 1874. apr. 10. Kapcsolatban a honvédelmi mi-
nisterium 8299/VII. sz. a. kelt átiratával, a hadköteles ifjak nősülhe-
tése tárgyában. 

v) 6343. sz. a 1874. apr. 28. Az államnyomdában megjelent 
térképek ajánltatnak. 

f ) 7523. sz. a. 1874. máj. 6. A tartalékos és huzamosb időre 
szabadságolt katonák esketési bizonyítványai hivatalosan, dijmentesen 
kiállítandók. 

o) 9741. sz. a. 1874. május 6. Opre Péter folyamodása a szar-
vasi főgymnasiumban teendő magán vizsga érdekében. 

10361. sz. a. 1874. máj. 8. A kerületbeli fő- és algymna-
siumok számára a statistikai mintaivek megküldetnek. 

p) 13,672. sz. a. 1874. máj. 17. Litacski István és Jurusán Má-
ria fölmentvényi folyamodványuk hiányának pótlásáról. 

<r) 12,917. sz. a. 1874. máj. 19. Az állam közvetlen rendelke-
zése alatt álló jogakadémia és joglyceumok szervezésére vonatkozó 
szabályrendeletek másolata. 

s) 13.860 sz. a. 1874 maj. 27. Opre Péter vizsgaengedélye, 
r) 13,977. sz. a. 1874. máj. 27. A vérrokonsági dispensatioért 

benyújtott folyamodványok szegénységi bizonyítványa s ennek alap-
ján bélyegmentessége szigorúan ellenőrizendő. 

<p) 14,771. sz. a 1874. máj. 29. Jelentés kivántatik a néptanító 
képezőkról. 

X ) 14,561. sz. a. 1874. máj. 29. A honvédek esketési és általá-
ban a katonák halotti levelei kiadására vonatkozó rendelet. 

A „k. k. Militär-Commando zu Temesvár" 2892. sz. a. 1874 
junius 3. német nyelvű átirata Csepregi György tábori lelkészszé tör-
tént kinevezéséről. 

ü>) 15,070. sz. a. 1874. jun. 3. Az iskolai tornázást illető sta-
tistikai adatok benyújtására vonatkozó rendelet. 

aa) A losonczi katonai parancsnokság 4113 sz. a. 1873. okt. 
29. német nyelven kelt kérdése Klimo Vilmos libetbányai lelkész had-
kötelezettsége felől. 

bb) 2130. sz. a. 1874. máj. 29. B. Prónay Gábor egyetemes 
felügyelő úrhoz intézett válasz az e gyűlés jk. 9. és 10. pontjaiban 
foglalt határozatra, mely szerint a kath. szentszék által ágytól és asz-
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táltól elválasztott házastársak közül az áttért fél, ujabb Ítélethozatal 
nélkül meg nem eskethető. 

cc) 15,261. sz. a. 1874. jun. 7. Az államsegélyről szóló nyug-
ták vétele egyszersmind az irsai egyháznak juttatott 100 forint ado-
mányból elvontnak látszó 12 forint felől adandó felvilágosítás kö-
vetelése. 

dd) 13.899. sz. a. 1874. jun. 7. A krassó-megyei marosi járás-
ban hiányosan vezetett anyakönyvekről. 

ee) 15,079. sz. a 1874. jun. 7. Ábrahámi Gyula sárospataki 
helv. hiív. jogakadémiai hallgató érettségi bizonyítványa elveszett; a 
másolat számára kiállíttatott s az eredeti első példány érvénytelennek 
nyilván íttatik. 

ff) 14,244. sz. a. 1874. jun. 9. Vogel Ignácz volt szerdahelyi 
rom. kath. kántor a tanítástól Magyarország összes iskoláiban eltiltatik. 

gg) 15,860. sz. a. jun. 19. A budapesti, szarvasi, selmeczbá-
nyai fő és az aszódi, beszterczebányai és békéscsabai algymnasiumok-
ból a statistikai táblázatok ujabb betöltése követeltetik. 

hh) 17,243. sz. a. 1874. jun. 30. Csoknyai Dániel drávasza-
bolcsi helv. hitv. tanító, a tanítástól az ország egész területén végleg 
eltiltatik. 

ii) 18,488. sz. a. 1874. jul, 8. Käszner Viktor nagyszebeni szü-
letésü tanuló érettségi bizonyítványa elveszvén, másolata kiadatott s 
első példánya érvénytelennek nyilváníttatík. 

kk) Molnár Aladár minist, tanácsos urnák, mint a néptanítók 
1874-dik egyetemes gyűlését rendező bizottság elnökének felkérése a 
gyűlésre megjelenni kivánók érdekében. 

11) 18,814. sz. a. 1874. jul. 9. A fiumei állami felsőbb közép-
tanodánál betöltendő tanszékre nyitott pályázat. 

mm) 18,192. sz. a. 1874. jul. 13. A még gymnasiumi tanuló 
korukban besorozott, de későbben lett hittanulók és papjelöltek katona-
kötelezettségéről; 18,245. sz. a. 1874. jul. 12. A törvényhatóságok 
segély nyújtása a népiskolák érdekében behajtandó bíróságokra nézve 
(18,245. sz. a. 1872. decz 2. kelt 1, 2 és 3-dik melléklettel együtt) az 
egyetemes felügyelő úr levelének kapcsában. 

nn) 19,424. sz. a. 1874. jul. 15. Az elemi iskolák hat évi tan-
szakaszra osztandók, azon fölül a három évig terjedő ismétlő iskola 

, szigorúan megtartandó. 
oo) 19,962. sz. a. 1874. aug. 5. Pulszky Ferencz muzeumi igaz-

gató úr, a Magyarországban létező, vagy létesítendő minden közhasz-
nú gyűjtemények és könyvtárak főfelügyelőjévé történt kineveztetése 
közöltetik. 

pp) 16,399. sz. a. 1874. aug. 7. Kozsehuba János „Zemopis pre 
narodnie skoly" czimü földrajzi népiskolai tankönyve a közhaszná-
latból eltiltatik. 

Mind a köröztettek, mind a még köröztetendő nn) alatti 
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rendelet felolvastatván ezennel tudomásai vétetnek, s az il-
letők azok szerinti maguk alkalmazására utasíttatnak. 

A g y ü l é s h a r m a d i k n a p j á n , az az S e p t e m b e r 1-én 

36. A tegnapi napon tartott gyiilés jegyzőkönyve felolvas-
tatván 

hitelesíttetett. 

3T. Olvastatik a mult évi közgyűlés jk.. melynek 40-dik 
pontja kapcsában, a békési esperesség a következő indítványt ter-
jeszti a kerület elé: 

I n d í t v á n y egy a b á n y á k er Iii et i u t a sí t á sok b a, a tö-
m e g e s e b b e g y h á z i k ö z g y ű l é s e k t e k i n t e t é b ő l b e i g t a -
t an d ó p ó th a t á r o z a t i rá nt. A bányakerlileti utasítások első ré-
szének 1. 2. 3. pontjai, „a presbyteríum, helyi közgyűlés és köteles-
ségeiről" eltekintve attól, hogy a kerületi jegyzőkönyvekben semmi 
nyoma sincs határozati erőre lett emeltetésüknek, annyiban igényel-
nek módosítást, hogy igy, a mint alakítvák, megfelelők lehetnek 
kisebb gyülekezetek viszonyainak, de oly nagy tömegű egyházak vi-
szonyainak, minők B.-Csaba, Szarvas, Orosháza, Tót-Komlós s egye-
bek a kerületben, elannyira nem felelnek meg, hogy ezekben gyakor-
latilag keresztiilvihetlenek, sőt esetleg a czélzott jórendnek épen el-
lenkezőjére vezethetnek, a mennyiben egy vagy több ezer ember is 
nem lehet alkalmas az együttes tanácskozásra, s az egyházi elnökség 
semmi anyagi biztosítékkal sem rendelkezik arra nézve, hogy a szen-
vedélyek netalán valamely pártérdekből felizgatása esetére, e gyűlés 
keresztyén egyházias méltóságát megóvja s fenntarthassa, s a czélra 
egyedül vezető higgadt tanácskozás nyugalmas folyását biztosíthassa. 
Azért is, a fennebbi pontok érvénye fennhagyatván oly viszonyokra 
nézve, hol üdvösen keresztülvihetők, oly gyülekezeteknél, hol a köz-
gyűlés ezerekre rugó létszámánál fogva a törvényes korlátok közti 
higgadt tanácskozás eleve koczkáztatva van: a közgyűlés hatásköre 
szoríttassák a következőkre: netaláni uj terhek megszavazása, a hely-
beli felügyelő és presbyteríum, rendes papok és tanítók választása, 
még pedig a presbyter convent jelöltjeinek sorából, s azon ügyek fö-
lötti határozás, melyeket a presbyterium a közgyűlés elé utasított. Ez 
képezné a 2 pontban felhozott: íontosabb ügyeket, mely második pont 
tehát e nagyobb gyülekezetekre igy volna módosítandó; a 3-dik pont 
eképen: A presbyteri gyűlés a lelkész és felügyelő iker elnöklete 
alatt tartatik, de ha az ügyelő megjelenni gátoltatnék, azt a pap is 
megtarthatja. Hatáskörébe tartoznak: a közgyűlés végzéseinek vég-
rehajtása a kerületi, egyetemes hivatalnokokra szavazás s általában a 
helyi egyház minden egyéb intézése, minthogy szintén 1 — 2 száz közt 
álló presbyterium már magában is elég tekintélyes gyűlést képez, a 
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nélkül hogy anyagi tömege miatt a tanácskozásra s egyházigazga* 
tásra képtelen lenne." 

A kerület, azon oknál fogva, hogy utasításai hivatolt 
részének pontjai a benyújtott indítvány indokolásai szerint 
módosítást látszanak szükségeim, e most felmerülő esetnél 
is tavalyi jegyzőkönyve 40-dik pontjában hozott azon hatá 
rozatát ismétli, hogy ezen indítvány megvitatás végett az 
egyes egyházakhoz küldetik le, azok többségének nyilvá-
nuló véleménye szerinti határozat hozatala végett. 

38. U. a. jk . 54. pontjának kapcsában, olvastatik a jelen 
gyűlés jk. 4. pontjában kiküldött tanügyi bizottság jelentése, a mint 
következik: 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által mél-
tóságos Pulszky Ferencz úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi 
bizottságnak, a kerület kebelében létező középtanodák 
állásáról. 

A főtisztelendő bányakerületben az 1873/74 iskolai év folytán 
három nyolcz osztályú teljes, egy öt osztályú, egy négyosztályu gymna-
sium, ezeken kivül egy négy osztályú realgymnasium, végre egy három 
évi tanfolyamu tanítóképezde s igy összesen hét középtanoda létezett. 

I. A szarvasi főiskola a hozzá csatolt tanitóképezdével egy 
szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium tanárai kö-
zül az egyik a tanító kép ez de igazgatója volt és ugyancsak négy gym-
nasiumi tanár a tanítóképezdében mint szaktanár működött. Az ösz-
szes főiskola tanereje 12 rendes, 8 rendkívüli tanár, összesen 20 tan-
férfi. A tanítás a gymnasiumban a megállapított tanterv szerint történt. 
Egyes tantárgyakból némely osztályokban a tanórák számát meg is 
toldották. A tanítóképezdei tanulók, a szorosan hivatásukra tartozó 
tantárgyakon kivül, némelyeket a főgymnasiumi tanulókkal közösen 
hallgattak. A főiskola birtokában levő könyvtári , természettu-
dományi és régiségi gyűjtemények e tanévben is szépen szaporodtak. 
A tanárok évi összes fizetése tett 13,364 frt 50 krt. (832 forinttal 
többet, mint a mult évben.) A tanintézet tösszes évi jövedelme tett 
26,037 frt 60 krt. (2956 frt 60 krajczárral többet mint a múltévben) 
kiadása pedig tett 25,770 frt 98 krt. (4089 frt. 60 kral többet mint 
a mult évben) ; 266 frt 72 kr. többletét az építkezés okozta terhek tör-
lesztésére fordítja. 

Az év elején beíratott a gymnasiumba összesen 426 tanuló 
(12-vel több, mint a mult évben). Vizsgálatot tett az év végén 400 
(4-gyei több, mint a mult évben) ; a vizsgálattői elmaradt, részint ki-
lépett 12, meghalt 2. vallásukra n é z v e a gymnasiumi tanulók: ágostai 
evang. 197, helv. hitv. 28, római katli. 56, keleti görög 41, izraelita 
68.Érettségi vizsgálatra jelentkezel 36 nyilvános tanuló. Megvizsgál-
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tátott mind, azonban közülök visszavettetett 13, s igy érettnek nyil-
vánittatott 23. A lanítóképezdébe, melynek csak az első két osztályá-
ban voltak növendékei, beiratott 12. kik mindnyájan tettek vizsgála-
tot, s mindnyájan ág. hitvallású evangélikusok voltak. Ösztöndíj-
ban részesült 37. Tanpénzmentes volt 31; tápintézetben élelmeztetett 
17 egészen ingyen, 83 olcsón, 73 teljes (44 frtnyi dij fizetése mellett, 
s igy összesen 173. Van esti convictusa is, mely a tápdának függe-
lékét kepező, de attól egészen külön kezelt intézet. Ebben 34 frtnyi 
évdij fizetés mellett részt vettek 65-en. Van még az intézetnek zene-
déje, rajz-, dal- és tornaiskolája s önképzőköre. Az évi értesítő. „Szar-
vas viránya" czim alatt egy igen érdekes és tudományos növénytani 
értekezést kőzöl. 

II. A selmeczi nyolcz osztályú gymnasium tanereje: 8 rendes, 
3 segéd- s 3 melléktanár, összesen 14 taníérfin, kiknek évi fizetésük 6970 
frt (170 írttal több, mint ámult évben). A tantervhez alkalmazkodik, azon-
ban ugy, hogy némely tantárgyakat, tanerők hiánya miatt, kapcsolatosan 
tanít, úgymint a vallástant, magyar, német nyelvet, hellen- és római irod-
almat az V VI. s ugyanezen tantárgyakat és a bölcsészetet a VII. és V TIT, 
osztályban. Az év elsején beiratott a gymnasiumba összesen 192 tanuló 
(22-vel több, mint a mult évben), s ezek közül ismét részint vizsgá-
latlan maradt, részint kilépett 7, meghalt 2, vizsgálatot tett 183 tanuló 
(21-gyei több, mint a mult évben). Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 
122, helv. hitv. 19, római kath. 38, izr. 4. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 
17 nyilvános tanuló, kik közül visszalépett 2, s igy megvizsgáltatott 15, 
javító vizsgálatra utasíttatott 3, érettnek nyilváníttatott 12. A könyv-
tár és taneszközök részint hagyományozás, részint vétel utján a le-
folyt tanévben is szépen szaporodtak. A tápintézetben 115 növendék 
láttatott el ebéd s vacsorával s szükség esetén orvosi segélylyel és 
gyógyszerekkel is. A tápdij főleg a kenyér drágasága miatt a lefolyt 
tanévben 36 frtról 42 frtra emeltetett, azonban 42 tanulónak hol na-
gyobb, hol kisebb részletekben elengedtetett. Tanpénzmentes volt 20 
ösztöndijas 23. Van a gymnasiumnak zeneintézete, melyben 40-en, 
gyakoroltattak a zongorázásban 10—12 írt évi dijért, 11 egészen 
ingyen. A rajz és tornászat minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. 
Gyorsira gyakorlatokban 23-an vettek részt. A tanulók egyleteiből 
emlitésre méltó a magyar önképző 74, a dalárda 47, az önsegélyző 
egylet 88 taggal. Az utóbbi tőkéje 315 ftt 81 kr. Ezen kivűl van 
gyámegylete 70 taggal, mely ez évben 62 frt 87 krt gyűjtött biblia 
és újtestámentok megvételére szegények és rabok között történendő 
kiosztás czéljából. A tanintézet összes jövedelme 13,514 frt (1473 
frttal több, mint a mult évben), kiadás 13,409 frt (1115 frttal több, 
mint a mult évben),Pénztár maradványa 105 frt (tavaly 253 frt de-
ficitet mutatott ki). A tanintézetnek gyarapodása minden tekintetben 
örvendetes. 

III. A budapesti nyolcz osztályú főgymnasium tanereje 9 ren-
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des 3 segédtanár és 4 melléktanitó, összesen 16 tanférfi kiknek évi 
fizetésük 17,290 (1920 frttal több, mint a mult évben). Teljesen a tan-
tervhez ragaszkodik; a latin és német nyelvből s némely osztályokban a 
természetrajzból egy-egy órával többetád. A tanulók száma 322 (26-tal 
kevesebb, mint a mult évben), kik közül vizsgálatlanul maradt 23, 
kilépett 20, s igy vizsgálatot tett az év végén 279. Vallásukra nézve 
a tanulók: ágostai hiv. 90, helvét hiv. 12, római kath. 30, keleti gö-
rög 5, izraelita 142. A gymnasiumnak van önképző köre 53 taggal, se-
gélyegylete 187 taggal. A segélyegylet tagdijaiból hegyült 210 frt, miből 
segélyezésre fordítatott 130 frt 2 kr, a többi tökésittetett; az egylet 
összes vagyona jelenleg 900 frt. (200 forinttal több, mint a mult év-
ben). Van még dalárdája 36 taggal s 100 frt tőkevagyonnal. Ösztön-
dijban részesült 5, tanpénzmentes volt 18. A könyvtár és muzeum ré-
szint ajándékok, részint vétel utján tetemesen gyarapodott. Érettségi vizs-
gálatra jelentkezett 20 nyilvános, 2 magántanuló s 1 máshonnan jött 
tanuló, összesen 23, kik mindnyájan megvizsgáltattak, s közülök érett-
nek nyilvánítatott 19, visszavettetett 4. Nyomtatott értesítőjében 
Böhm Károly tanártól ,,A tudat keletkezése az emberben" czim alatt 
egy terjedelmes és alapos tudományossággal írt philosophiai érteke-
zést közöl. A tanintézet összes évi jövedelme 21,332 frt 58 kr. s 
ugyanennyi kiadása, 2693 frt s l8 krajczárral több, mint a múltévben. 

IV. A beszterczebányai öt osztályú gymnasium tanereje 4 ren-
des, 2 segédtanár és 3 melléktanító, összesen 9 tanférfi. A tantervhez 
ragaszkodik; rajz, ének, torna kötelezett tantárgyak, A tanulók lét-
száma 58 (21-gyei kevesebb, mint a mult évben); közülök évközben 
kilépett 2, vizsgálatot tett 56. Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 54, 
izraelita 2. Tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 6, mérsékelt 
dij mellett 9, összesen 15. Tanpénzmentes volt 12, ösztöndijas 5. Van 
könyvtára, muzeuma, rajz-, ének- és testgyakorló intézete s gyümölcs-
fa iskolája. Jövedelme volt az év folytán 5346 frt 54 kr. (623 frt 77 
krajczárral kevesebb, mint a mult évben); kiadása 5351 frt 54 kr. 
(619 forinttal kevesebb, mint a mult évben); 5 forint deficitet mutat ki. 

V. A békés-csabai négy osztályú realgymnasium tanereje 5 
rendes tanár s 2 melléktanító, összesen 7 tanférfi, kiknek évi fizetésük 
tett 4250 frtot (100 frttal többet, mint a mult évben). A tanintézet 
összes jövedelme volt 4640 ft. (140 ft. 99.krrnl kevesebb mint a mult 
évben) kiadása 4740 frt. (41 forint 1 krajczárral kevesebb, mint a 
mult évben); 100 forint deficit. A gymnasiumi irányban ragaszkodik a 
tantervhez; a rajz, szépírás, éneklés testgyakorlat kötelezett tantár-
gyak. Könyvtára és tanszerei részint adakozás, részint vétel utján 
szépen szaporodtak. A beirt tanulók száma 102 (egygyel kevesebb, 
mint a mult évben,) közülök évközben kilépett 10, megvizsgáltatott 
92. Vallásra nézve: ágostai hitvallású 61, helvét hitv. 1, római kath. 12, 
görög kath. 1, izraelita 17. Tanpénzmentes nemVolt, ösztöndijas volt 11. 

VI- Az aszódi négy osztályú algymnasium tanereje 4 rendes, 
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2 melléktanár, összesen 6 tanférfi, kiknek évi fizetésük 2540 frt (épen 
annyi, mint a mult évben). A tanintézet jövedelme volt 3045 frt. (105 
forinttal kevesebb, mint a mult évben), kiadása 3151 frt. (246 frttal 
kevesebb, mint a mult évben); 106 forint deficit. Van könyvtára, mú-
zeuma s tápintézete, melyben 11 lanuló élelmeztetett. Tanpénzmen-
tes 1, ösztöndijas 2. A bejegyzett tanulók száma volt összesen 84 
épen annyi, mint a mult évben); ezek közül vizsgálatlan maradt 1, 
kilépett 6, s igy vizsgálatot tett 77. Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 
29, helvét hitv 6, romai kath. 22, izraelita 20. A testgyakorlat rendes 
tantárgy volt. 

E szerint a bányakerület felsö'bb és középtanintézeteiben van 
42 rendes tanár (kettővel több, mint a mult évben), 8 segédtanár 
(kettővel kevesebb, mint a mult évben), 22 melléktanító (egygyel több 
mint a mult évben), összesen 72 tanférfi s igy egygyel több mint a 
mult évben. Az év végén a tanodában maradt és vizsgálatot tett ta-
nulók összes száma 1095. Ezek közül vallásra nézve: ágostai hitval-
lású 553, helvét hitvallású 66, római katholikus 158, görög katli 1, 
keleti görög 46, izraelita 271, összesen 1095. 

Kelt Budapesten, a bányakerületi tanügyi bizottságnak 1874. 
augustus 31-kén tartott üléséből. 

Pulszky Ferencz, mint elnök. Kramár Béla. Petz Gyula, bi-
zottsági tag. Tatay István, b. tag. Breznyik János, bizottsági tag. 
Szemián Dénes, b. tag. Batizfalvi István, bizottsági jegyző. 

Tudomásul vétetik. 

36. U. a. jk. 51. pontjának kapcsában a békési esperes úr 
jelenti, hogy a szarvasi ügyben egyetemileg kiküldött bizottság tisz-
tében hiven, tapintatosan és oly sikeresen járt el, hogy e nagy egy-
ház belsőbékéje helyre van újra állítva, mit az esperesség is oly öröm-
mel vett tudomásul, hogy a bizottság tagjainak a legforróbb s legme-
legebben érzett hálaköszönetét nyilvánítá: 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

40. U. a. jk. 58. pontja, a kerületi levéltár számára, a pesti 
evangy. egyháztól alkalmasabb hely kérelmezése: 

Továbbra is fentartatik. 

41. U. a. jk. 59. pontja kapcsában ft. superintendens úr je-
lenti, hogy a kerületi névtár elkészült, s 50 kr. kapható az illető es-
peres uraknál. 

Tudomásul vétetik. 

4 3 . A kerületi törvényszék elnöke bemutatja a nagyhonti es-
peresség, mint felperes által Belohorszky Lajos teszéri és Maszny Pál 
felsőrakonczai tanítók ellen hivatalto'l elmozdítás iránt indított, az első 
biróság előtt letárgyalt s fellebbezett perét, a kerületi törvényszék f. 
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é. aug. 31-dikén tartott ülésében hozott azon Ítéletével együtt, hogy 
„Az elsőbirósági Ítélet mindkét alperesre nézve megváltoztatik °és 
Belohorszky Lajos, valamint Maszny Pál tanítók a vád alól bizonyí-
tékok elégtelenségéből fölmentetnek. A másodbirósági költségek 20 
frtban állapítatván meg, ezen összeg egy harmadát Belohorszky 
Lajos, egy harmadát Masznyi Pál, egy harmadát pedig felperes espe-
resség köteles 15 nap alatt különbeni végrehajtás terhe mellett 
lefizetni." 

Tudomásul szolgál, s a periratok további intézkedés 
végett illetőségükhöz viszaküldetni rendeltetnek. 

43. U. a. jk. 60. pontjának kapcsában, a jelen jegyzőkönyv 
még nem hitelesített pontjainak hitelesítésére 

holnapután reggeli 8 órára, a kerületi elnökség mellé, 
az esperességek ikerelnökségei s a főiskolák jelenlévő igaz-
gatói küldetnek ki. 

44. Olvastatik az egyetemes mult évi közgyűlés jkönyvének 
4-ik pontja, melynek folytán a kerületek nyilatkozásra szólítatnak 
fel az egyetemes közgyűlés jegyzőinek jövőre mi módon leendő meg-
választása iránt: a bányai egyházkerület arra adja szavazatát, hogy : 

az egyetemes közgyűlés jegyzői, mint a mely állással 
nem az egyházak igazgatása s kormányzása van egybekap-
csolva, hanem az csupán az egyetemes gyűlés egy közege, en-
nél fogva betöltésére maga a közgyűlés van legjobban hi-
vatva, miért is az egyetemes közgyűlés által választan dók 
általános szó többséggel. 

45. U. a. jkönyv 5. pontjának kapcsolatában, felügyelő úr 
röviden felemlítvén a megnyitó beszédében indokolt szükségességét 
az egyetem által már el is határozott kérvény felterjesztésnek az or-
szággyűléshez: 

A kerület oda utasítja az egyetemes gyűlésre bocsátott 
küldötteit, hogy e határozatnak foganatosítását, s a kérvény-
nek mielébbi fölterjesztését, a legliathatósabban szorgal-
mazzák. 

46. U. a. jk. 30. pontjának kapcsolatában olvastatik az egye-
temes közgyűlés által a felállítandó ágost. hitv. evangy. theologiai 
akadémia ügyében kiküldött választmány javaslata, mely azon hármas 
kérdésre ád feleletet: van e kilátás arra, hogy evangy. egyház-egye-
temünk a mostani viszonyok közt akár rövidebb akár pedig hosz-
szabb idő alatt azon fél millió forintot összegyűjtheti, mely szükséges 
ha az akadémia oly helyen állítatnék fel, a hol eddig theologiai tan-
intézetünk nem volt? Ha erre kilátás nincs, nem volna e czélszerü es 
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kívánatos, legalább ideiglenesen, a most fennálló theologiai taninté-
zetek valamelyikét egyetemileg annyira gyámolítani, hogy az a kor 
igényeinek megfeleljen, s végre, melyik volna a jelenleg fennállók 
közül azon tanintézet s az mily módon és arányban lenne gyámolítandó 
és igazgatandó ? A kerület — némi módosítással — elfogadja az egye-
temes küldöttség javaslatát, s oda utasítja az egyetemre menő köve-
teit, hogy e tárgyban akképpen nyilatkozzanak: 

Tekintve, hogy a jelen sajnos körülmények között egy-
általában nincs kilátás egészen új Akadémia felállítására, a 
kerület a pozsonyi már is meglévő s szép alappal rendel-
kező akadémia gyámolítását ajánlja; az ezen egész ügy 
körében előforduló s előleges megismerkedést s tájékozást 
szerző kérdések földerítésére egy egyetemes bizottság ki-
küldését látja szükségesnek Pozsonyba indítani, melynek 
tagjai gyanánt, az időközben papi hivataláról lemondott 
Sztehlé András úr helyébe Doleschall Sándor főesperes úr 
választatván be, ugyanazok küldetnének ki, a kik névso-
rát a javaslat tartalmazza, s igy tehát névszerintRadvánszky 
Antal, Doleschall Sándor, Czékus István, Feszt Imre, Kar-
say Sándor, Prónay Dezső, Kubinyi Kálmán, Nóvák Sámuel 
kiknek az egész ügyet minden oldalról megvilágosító jelen-
tése, terjesztessék aztán tárgyalás végett az esperessé-
gek elé. 

47. Olvastatik a jelen jegyzőkönyv 5. pontjában kiküldött 
bizottságnak az ó-pázuai ügyben tett azon jelentése, mely szerint az 
ó-pázuai lelkész az 1873-dik év julius havában elhalván, az esperes-
ség a régi hiványban biztosított jövedelemre új lelkész megválasztá-
sát akarta keresztülvinni, mit azonban a nevezett egyház hivei csak 
oly tetemes hivány csonkítás mellett akartak foganatosítni, a mibe az 
esperesség semmi szin alatt bele nem egyezhetett. Az esperesség min-
dent megkisérlett a vitás ügy elintézésére, de a hivek minden ajánla-
tát visszautasítván, önhatalmúlag akartak a lelkészválasztáshoz látni 
s midőn erről az esp. elnökség magán uton értesült, a törvényellenes 
papválasztást a világi hatóság útján betiltotta, s addig ismigaz ügyek 
rendeztetnek, oda helyettes lelkészt küldött ki, kit azonban az egy-
ház tagjai elkergettek. Midőn a jelzett tény bekövetkezése után az 
esp. elnökség az ottani világi hatósághoz fordult orvoslatért, ez a pá-
tensre hivatkozva, azt felelte vissza: hogy ha a rendes lelkészválasz-
tás meg nem ejtethetik, az esperesség és a püspök kijelölésére a 
consistorium által oda administrator neveztessék ki, mely esetben a 
hatóság, ha erről tudósíttatik annak számára az egész fizetést karha-
talommal fogja végrehajtani, mit azonban az esperesség a kerületi 
gyűlés határozata nélkül megtenni vonakodván, az egész ügy függő-
ben tartatik. 
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A kerület határozottan rosszalja az ó-pazuai hivek tör-
vénytelen eljárását, s kinyilatkoztatja, hogy a régi liivány-
tól — a menyiben a változtatás megcsonkítást foglalna 
magában, — eltérni semmiképen meg nem engedi. Helyes-
lőleg veszi tudomásul az esperesség ép oly törvényes mint 
ildomos eljárását, s ezennel elrendeli, hogy az esperes 
a nevezett egyházba legott administratort nevezzen ki az 
ügy végleges rendezéseig, a ki iránt tanúsítandó jogos tisz-
teletet, a pazuai hivek kötelességévé teszi, mihelyest a hivek 
az esperesség által javasolt módosítványra történendő vá-
lasztástól még továbbra is vonakodnának. Az intercalaris 
jövedelmek az esperességi Özvegy-árva pénztár javára for-
dítassanak, a kiküldött administratort törvényesen megillető 
jövedelemnek pedig, — ha a szomorú szükség ugy hozná 
magával, karhatalommal való behajtására kerestessék 
meg az illetékes hatóság. A mennyiben pedig ennek részéről 
— mint a jelentésből kitűnt a magyarországi protestáns 
egyháznak többé egyetlen egy tagját sem kötelező pátensre 
történt hivatkozás, a m. kir. kultusz-ministeriumhoz egy 
felirat felterjesztendő, hogy a horvát ministerium utján, 
kegyeskedjék tudtára adatni, a polgárosított területen lévő 
hatóságoknak, hogy a paíens évekkel ezelőtt hatályon kiviil 
helyeztetvén, arra hivatkozás nem történhetik. 

48. Olvastatik ugyanazon bizottság jelentése a franzfeldi ügy-
ben, melynek rövid foglalatja az, hogy a határőrvidék az 1871-ik 
évben polgárosítatván, az ottani iskolákra nézve a statusquo megma-
radt s a magas kormány a tisztán evangy. községekben is, az ezek-
ben lévő iskolákra nézve azon rendeletet adta ki, hogy azok mint köz-
ségiek bekebeleztessenek, s községiekké nyilvánítassanak. Mely ren-
delet kapcsában viszont a határvidéki tanfelügyelőség a franzfeldi ta-
nítóknak felmondatást rendel el s uj pályázat kiirását határozza. A 
bizottság, ugy a helyi viszonyokkal ismerős egyének felvilágosítása 
utján, mint az ügyiratokhoz mellékelt adókönyvecskékből arról győ-
ződött meg, hogy a polgárosítás előtti időben valamennyi egyházban 
azon szokás uralkodott, hogy az evangy. hivek az egyházi épületek 
építését elhatározván, az erre szükségelt összeget önmagukra kivet-
vén, ezt a községi pénztárba befizetni köteleztettek, s az ottani világi 
hatóság erről értesítetvén, az általa kiadott terv szerint azután a község 
az ev. hivek által befizetett összegből az egyházi épületeket fölépítetni 
köteleztetett, s noha a község építette, de a költségeket egyedül az 
evangy. hivek fedezték: a bizottság ezen ügyet csak is ugy véli ehn-
tézhetőnek, de egyszersmind sürgősen elintézendőnek is ajánlja, a 
mennyiben ez nemcsak a franzfeldi, hanem a polgárosított területen 
lévő valamennyi evangy. iskolára vonatkozik, ha a kerület az elnökség 
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utján egy sürgős külön feliratban — megvilágítván az ottani körül-
ményeket a magas kormányhoz fordul, s azt, mig ezen ügy egészen 
tisztába nem hozatik, kiadott rendeletének felfüggesztésére fölkéri. 

A kerület, a bizottság ez indítványát magáévá teszi s 
ezennel elhatározza, hogy minden késedelem nélkül terjesz-
tessék a m. kir. kultuszministeriumhoz egy felirat, mely a 
kiadott rendeletnek felfüggesztését s az evangy. protestáns 
egyház vagyonának, a tulajdonosok kezén való sértetlen meg-
hagyását és az alapkönyvben való beiktathatását kérvényezze, 
valamint, járjon közbe a végett is, hogy a protestáns egyház 
autonómiája védpaizsa alatt álló s életfogytiglan megválasz-
tott tanítók, állomásaikon háborítatlanul meghagyassanak. 

01 vastatik a kerületi özvegy-árva intézet megalakulása 
ügyében kiküldött tanácskozmány jelentése: 

Az 1874-ik évi aug. 31-én Ft. Szeberényi Gusztáv superintendens 
ur elnöklete alatt tartott bányakerületi özvegy árva intézet tanácskoz-
mányának 

J e g y z ő k ö n y v e 

Mely alkalommal. 
1) Ft. Szeberényi Gusztáv superintendens úr nyitván meg a 

tanácskozmányt, örömének adott kifejezést a felett, hogy az intézet az 
alapszabályok értelmében megalakulhat, lévén annyi jelentkező, a 
mennyi a megalakulásra szükséges. A tanácskozmány jegyzőjének 
Margócsy József szólítatott fel. 

2) Felhivatván erre Breznyik János úr, mint ideiglenes pénz-
tárnok az egész ügy állás előterjesztésére, miután minden egyes tag 
nevét a jelentkezés idejének jelzésével felolvasta, kitűnt, hogy a lét-
szám 103. Mi örvendetes tudomásúl vétetett. 

3) A tanácskozmányt megnyitó ft. Szeberényi Gusztáv superintendens 
úr a tanácskozmány rendes menetének szabályozása tekintéből elnök-
választásra szólította a jelenlevőket, mely felszólításra a jelen tanács-
kozmány vezetésére elnökül ő főtisztelendősége kéretett fel, óliajtáskép 
fejeztetvén ki, vajha bokros teendői közepette a rendes elnökséget ővállal-
hatnáel, minthogy ez intézetnekugy is családias szinezettel kell vén birnia, 
az ő elnökösködése volna e tekintetből állásánál fogva is a legilletéke-
sebb, a mi miután az elnökválasztásnak a szabályok értelmében a 
kerületi gyűlés által kell történnie, a kerületi gyűlés figyelmébe ajánl-
tatik. — Mire ő főtisztelendősége a jelen alkalomra az elnökséget 
elvállalván, vállalkozása örömmel vétetett. 

4) A tanácskozmány ekkor tért rendes medrébe s bocsátkozott 
a 2-ik pont alatti pénztárnoki jelentés behatóbb tárgyalásába, a mely-
nek folytán megállapítatott: 

hogy a kik jelentkeztek, de az illetékeket még be nem fizették. 
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azok rendes tagokul csak akkor tekintetnek, ha f. é. dec. 31. a befi-
zetendőket a késedelmi kamatokkal a pénztárnoknak beküldik ; továbbá 
hogy a kik még nem jelentkeztek, azoknak a belépés csakis dec. 31. 
engedtetik meg, azontúl a most hivataloskodó lelkész, tanár, tanítók 
közül senki sem vétethetik fel, magától értetvén, hogy azontúl a hiva-
talba lépőkre a belépés — az alapszabályok értelmében — kötelező. 
Ezek kapcsolatában kimondatott, hogy Zsello Pál tanító, ki a beiratási 
dijt befizette, az évi járulék befizetésére szólítandó; Bene Vilmos kiszol-
gált tanító azonban, jóllehet az illetékes dijakat is befizette, az intézet 
tagjául fel nem vétethetik, felvétele az alapszabályok III. R. II. sz. 
1-ső pontjába ütközvén, a melyben a tagság csakis a hivataloskodó 
egyénekre van megalapítva. Következőleg befizetett pénze kamatostól 
visszaadatni rendeltetik. 

5) Ezután a pénztárnok úr a bevett pénzekről számolt be. Száma-
dásából kitűnt, hogy beiratási czimen 309 frt. évi járulék czimen 
612 frt. összesen 921 frt. jöttbe, melyhez a febr. 1-től számított kése-
delmi kamatokat a 24 frt. 74 kr. adván: a vagyoni állás 945 f. 
74 kr. mely összeg a kerület által e czimen kezelt 6136 frt. 12 kr. 
összeggel = 7081 frt. 86 kr. tesz. 

6) Pénztárnok megválasztatása hozatván szőnyegre, az eddigi 
pénztárnok T. Breznyik János úr közakarattal kiáltatott ki, a ki is e 
hivatalt elvállalván, a kerületi gyűlés által megerősítendőnek jávasolta-
tik, egyszersmind miután a kerületnél levő özvegy árva pénz a kerületi 
pénztárnok úr által kezeltetett, a kerületi gyűlés felkéretik, hogy ez 
összeget T. Breznyik János, mint ez intézet pénztárnokának kezelése 
alá dec. 31. kiutalványozni szives legyen. 

7) Szóba hozatván, mikép az alapszabályok szerint a pénztárnoknak 
egyrészt évi fizetés alapítandó meg, másrészt attól kauczió kimutatása 
szükséges. Miután ez utóbbira nézve a Breznyik név maga is elég biz-
tosíték de tudvalevőleg földbirtokos is, a tanácskozmány oda véle-
ményez, hogy a kerületi gyűlés ily biztosíték kimutatására nézve fel-
mentést adjon. A pénztárnok ur erre a pénztárnoki fizetésről lemondván 
— örvendetes tudomásúl vétetett. 

8) Szűkebb körű kezelő bizottmány megválasztatása merülvén 
fel, ennek tagjaiul Doleschall, Händl, Ilrencsik, Solcz, Almán válasz-
tattak meg. 

9) Kérdés támadt: ha oly tagoknak özvegyei, kik mielőtt ez inté-
zet megalakult volna, meghaltak, az özvegyi dijban részesítendők e V 
Miután ez intézet eddig nem volt megalakulva, igy az illető özvegyek 
tulajdonkép nem lennének részesíthetők özvegyi dijban, de tekintve, 
hogy férjeik azon jó hiszemben haltak meg, hogy hátramaradt özvegyeik 
már ez intézet áldásait élvezendik, tekintettel arra, hogy ez intézet a 
a kegyelet intézete, határoztatott, hogy ily özvegyeknek 1876. évtől 
az a) pontban érintett 10 frt. életfogytiglan kiszolgáltassék. 

10. A pénztári év jan. 1 — dec. 31. alapítatik meg; a jelen evben 
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azonban a fizetések dec. 31. teljesítendők, a következő években, min-
dig julius l- ig; a késedelmi kamatok ez időtől rendeltetnek számítatni. 
A pénzek beszedésével az esperesek bízatnak meg. 

11) Az alapszabályokban levő számítási alapon, készítendő foko-
zatos tovább számítás hozatván szóba, ennek elkészítésére és a jövő 
évben tartandó kerületi gyűlés elé leendő benyújtására pénztárnok 
úr és Sárkány János főesperes kéretnek fel. 

12) A kamatláb tekintetében a tanácskozmány kimondja, hogy 
a pénzek lehető legjobb kamatokra, de egyszersmind legbiztosabb pénz-
intézetekben helyeztessenek el. 

13) Miután pedig ez intézetnek bő forrását a dispensationalis dijak 
képezik, utasítatnak a lelkészek, liogy csakis a teljesen vagyontalan 
házasok ingyen felmentését kérvényezzék, s legyenek azon, hogy a 
legcsekélyebb dijat, a lOfrtot ez intézet javára mindenkitől beszedjék. 

K. m. f. Budapesten. Margócsy József, tanácskozmányi jegyző. 
A kerület ezen jelentést helyeslőleg veszi tudomásul, s 

az özvegy-árva intézetet ezennel megalakultnak nyilvánítja. 
Elnökévé, a bizottmány által is javaslatba hozott főpásztorát, 
dr. Szeberényi Gusztáv superíntendens urat egyhangúlag 
megválasztja; az alakuló bizottmány által s annak feltételei 
mellett megválasztott pénztárnokot, Breznyik János urat e 
hivatalában megerősíti, a bizottmány egyéb intézkedéseit is 
helybenhagyja, s az ekkorig a kerületi pénztárban kezelt 
6136 frt. 12 kr. az özvegy árva intézet pénztárnokának tör-
ténendő kézbesítésre ezennel kiutalványozza. 

5 0 . Ugyanezen tárgy kapcsolatában olvastatván a papgyámol-
dai tanácskozmány jelentése, mely szerint főt. superíntendens úr indít-
ványára ezen magánosok adakozásából alakított jőtékony intézet eddigi 
neve helyett a pap- és tanár gyámolda nevet veszi fel s gyűjtésekre 
és adakozásokra a tanár urak is felkéretnek, valamint az intézet segé-
lyezése a rászoruló tanárokra is kiterjesztetik; a gyűlés tartama alatt 
egybegyűlt 104 frt. o. é. a kerületi pénztárnok kezelése alá bocsáta-
tott, az idén adható 25 frt. segély pedig Kövessy János szeme világát 
vesztett selmeczi tanárnak adományoztatott: 

Helyeslő tudomásul vétetik. 

51. Felolvastatik és tárgyaltatik a kerületi felügyelő ur jelen-
tése, mely szerint a zólyomi esperességnek — Scholz András, králoczi 
lelkész ur elleni perében a nevezett lelkész urat 134 ft. birságba marasz-
taló consistoriumi jogerejü Ítélet végrehajtás végett az esperességi 
consistorium elnöke által megkeresett korponai kir. járásbíróság a 
végrehajtás foganatosítását az okból megtagadta, mivel a consisto-
riumot rendes bíróságnak el nem ismeri, kerületi felügyelő ennek 
folytán a consistorium elnökét odautasította hogy az Ítélet végrehajtása 
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végett a politikai hatósághoz forduljon, ezen az egyházi perrendtar-
tásnak meg nem felelő, de a rendkivüli esetet tekintve szükségesnek 
mutatkozott eljárását a kerületi közgyűlés által jóváhagyatni kéri és 
illető helyen lépéseket tétetni ajánl, oly végből, hogy jövendőben a 
consistoriumok Ítéletei fenakadás nélkül végrehajtassanak. 

Kerületi felügyelő ur eljárása jóváhagyatik, egyúttal 
elhatároztatik, am. igazságügyi ministeriumnál a végrehajtás 
foganatosítást megtagadott járásbíróság ellen panaszt emelni 
és ugyan ezen ministeriumlioz azon kérelemmel járulni, hogy 
a polg. bíróságokat a consistorium Ítéletének végrehajtá-
sára és illetve a consistorium elnökének ily végrehajtásokat 
tárgyaló megkeresései foganatosítására utasítsa. 

52. Olvastatik a pestmegyei főesperes nt. Sárkány Sámuel út-
levele s ennek kapcsában azon esperesség 1874. máj. 11. tartott köz-
gyűlése jegyzőkönyvének III. pontja, mely szerint : a czeglédi egy-
házban a lelkészválasztás alkalmával, a lelkészi liivány megváltoztatásá-
nak, illetőleg módosításának kérdésé, merült fel, különösen azért, mert az 
egyház lelkésze javadalmazására néhány év előtt tagosítási alkalommal 
107 hold földet kapott, s az ujonan választott lelkész hiványa akkép 
lőn az esperesség által kiállítva, hogy az e föld utáni adó fizetése a 
tulajdonos egyház kötelezettsége gyanánt jegyeztetett oda, mi ellen a 
nevezett egyház tiltakozott s az esperességhez benyújtott folyamod-
ványában több indokoknál fogva kérte magát e teher alól fölmentetni, 
mely fölmentés megadására, mint a kerületi törvényekbe ütközőre 
s azokkal ellenkezésben állóra, az esperesség nem tartotta magát ille-
tékesnek, hanem a folyamodványt ajánlólag terjeszti a kerület elé : 

A kerület szilárdul ragaszkodva most is azon elvhez, 
hogy az egyházi hivatalnokok javadalmait képező földektől 
az illető egyház, mint e földek tulajdonosa van kötelezve 
az adót fizetni, s igy e mostani egészen sajátságos esetben 
hozott határozatából más ettől különböző viszonyok közti 
egyébb esetre semmi következést vonni meg nem engedve, 
tekintettel arra, hogy a czeglédi, aránylag igen kevés számú 
gyülekezet a tagosítás által egyik aránylag legnagyobb 
egyházi földbirtoknak vált tulajdonosává, azt határozza, 
hogy a kis egyházat netalán erején túl igénybe vevő egész 
föld adó megfeleztessék, s azt felében a czeglédi egyház, 
másik felében annak lelkésze fizesse. 

53. Olvastatik a csoinádi anyaegyház és leánygyülekezeteinek 
folyamodványa, mely szerint f. é. apr. 26-án elhalt lelkésze özvegyét, 
az egyház f. é. aug. 16-án kelt jegyzőkönyve alapján a papi fizetés 
egy évi haszonélvezetében meghagyni s melléje administratorrá t. 
Zvarinyi János hitjelöltet helyeztetni kéri: 
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Miután egyhnzi törvényeink szerint káplanja vagy admi-
nistratora csak a papnak lehet, a papözvegyének azonban 
semmi esetben sem, folyamodók e kérelmökkel elutasítatnak. 
még azon megjegyzésnek is hozzácsatolásával, hogy a mig 
Zvarinyi János hitjelölt, a ker. utasítások VII. r. első szaka-
szának 2-ik pontjában megállapított törvényes kort, élete 
24-dik évét el nem érte, addig e bányai egyházkerületben, 
rendes lelkészszé nem választható. 

54. Olvastatik Miavecz László volt kis semiaki lelkész, most 
hivatalnoknak a m. kir. kereskedelmi ministeriumban, Budapesten, — 
kis semlaki lelkészkedése idejéből származó követeléseinek megí-
télése tárgyában benyújtott folyamodványa: 

Mint peres Ugy, — folyamodó az illető esperességi 
consistoriumhoz utasítatik. 

55. Olvastatik főtisztelendő Pap Gábor urnák a dunántúli helvét 
hitvallású evangy. egyházkerület superintendensévé lett megválasztása 
bejelentése 

örvendetes tudomásul vétetik. 

56. Olvastatik főtisztelendő Pap Gábor urnák, a dunántúli helvét 
hitvallású evang. egyházkerület püspökének e főpásztori hivatalában 
f. é. sepr. 20-ik Rév-Komárom szabad kir. városa kebelében eszköz-
lendő egyházi felavatására szólító meghivó : 

A bányai egyházkerület köszönetét jelentve ki az atya-
fiságos meghívásért, maga képviseltetésére nagytiszteletű 
Sárkány Sámuel pestmegyei főesperes urat és nagyságos 
Rudnay József pestmegyei esperességi felügyelőt kéri fel. 

57. Olvastatik a dunántuli helvét hitvallású evang. egyházkerület 
megkeresése a Pápán felállítani szándékolt jogakadémia mily mérvben 
remélhető gyámolítására: 

A bányai egyházkerület maga is épen jelenleg theologiai 
akadémia felállításán fáradozva, jelen körülményei között 
semmi anyagi gyámolítást föl nem ajánlhat. 

58. A tegnapi gyűlés jk. 25. pontja nyomán beterjesztett elnöki 
javaslat a napi dijakra nézve 

elfogadtatik, sigy agyülésen töltött napok dijain kivül, 
útiköltség fejében, a bácsi küldötteknek 5 a bánaátiaknak 5, 
békésieknek 4, a barsiaknak 3, a hontiaknak 3, a nógrádiak 
nak 3, a pestmegyeieknek 2, a zólyomiaknak 4 napi dij rendel-
tetik,az esperes uraknak 6 — a küldötteknek 5 forintjával 
számitván. 
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5ÍÍ . Olvastatik Häncll Vilmcs indítványa a kerület jövedelmének 
szaporítása érdekében történendő azon intézkedésre hogy a kerület 
tőkéi magasabb kamatra adassanak ki, miután idáig — eltekintve az 
állam-kötvényekben elhelyezett tőkéktől — mintegy 12,000 frt. csak 
is 6% van elhelyezve: 

Véleményezés végett, a kerületi pénzügyi bizottsághoz 
utasítatik. 

6 0 . A jegyzőkönyv a 43 pont határozata szerint 
hitelesítetett. 

Dr. Szeberényi Gusztáv 
superintendens. 

R a d v á n s z k y A n t a l 
kerületi felügyelő. 

Jegyzették : 

Dr. Szelényi Károly 
világi jegyző. 

G y ő r y V i l m o s 
egyb. jegyző. 

T A R T A L O M . 

1. Elnöki évi jelentés. 
2. Szavazat-szedő bizottmány kiküldése a consistorium tagjaira. 
3. Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
4. Iskolai bizottság kiküldése. 
5. Bizottság kiküldése az ó pazuai s franzfeldi ügyek előleges megvizsgálására. 
6. Bizottság kiküldése az államsegélyért benynjtott folyamodványok s a pap-

özvegyek kérvényeinek átvizsgálására. 
7. Világi jegyző helyettesítése. 
8. A nagy-rőczei és túrócz-szt .-mártoni gymnasiumok ügye. 
9. A ministerium 2130. sz. a. 1874. maj. 29. kelt átirata a vegyes házasságok 

kérdésében. 
10. Képviselők kiküldése az egyetemes gyűlésre. 
11. Iskolai bizottságok jelentése.. 
12. A mult napi jegyzőkönyv hitelesítése. 
13. A kerületi törvényszék tagja i ra beadott szavazás eredménye. 
14. Pap-özvegyek. 
15. A selmeczi főiskola igazgatójának jelentése. 
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16. Világi jegyző felesketése. 
17 Köszönet nyilvánítás a helyettes világi jegyzőnek, 
l j l - H i t j e l ö l t e k folyamodványai a kerületi ösztöndíjra. 
19. A báusági diaspora. 
20. A kerületi adókulcs. 
21. Kerület i költségvetés köröztetése. 
22. A kerületi özvegy-árva intézet pénztárnokának jelentése. 
23. A számvizsgáló bizottság jelentése. 
24 . A Mokossini-végrendelet. 
25. A napidijak módosítására benyújtandó javaslat megrendelése. 
26. Az adakozók névsorából kimaradtak. 
27. Az államsegély kiosztása. 
28. A fazekas varsándi segédlelkészi állomás segélyezése. 
29. Jelentés Greszler Sámuel és Baltbazar Lajos pőréről. 
30. A zsinati előmunkálatok. 
31. Ministeri leirat az államsegély kiosztása tudomásul vételéről. 
3 2 . A losonczi állami tanítóképezdében szláv nyelv tanítása. 
33. A lévai lelkész jelentése az általa teljesített vallástanitásról a képezdében. 
34 . Anyásított gyülekezetek hiványai megerősítése. 
35. Miniszteri leiratok. (Sorrendben a jk.-ben.) 
36. A mult napi gyűlés jkönyvének hitelesítése. 
37. A békési esperesség indítványa a kerületi utasítások Első része módosítására. 
38. A tanügyi bizottság jelentése. 
39. A szarvasi ügyben eljárt bizottság. 
40. Levéltár-helyiség kérelmezése. 
41. Kerületi névtár kapható. 
42. Belohorszky L. és Maszny P . pőrében hozott ítélet. 
43. Jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldött bizottság. 
44. Egyetemes jegyző választás. 
45. Az országgyűléshez fölterjesztendő egyetemes kérvény. 
46 . Theologiai akadémia felállítása. 
47. Az ó pazuai ügy. 
48. A franzfeldi ügy. 
49. A kerületi özvegy-árva intézet megalakulása. 
50. A pap- tanár gyámolda. 
51. Scholcz András pere. 
52. A czeglédi egyház föld-adó ügye. 
53. A csomádi egyház kérvén}^. 
54. Miavecz László folyamodványa. 
55. Pap Gábor superintendenssé választatása. 
56. Ugyanennek beigtatására meghívó. 
57. A Pápán felállítandó jogakadémia. 
58. A napidijak. 
59. Hándl Vilmos indítványa a kerületi tőkék elhelyezésére. 
60. A jegyzőkönyv hitelesítése. 

Budapest, 1874. Nyomatta Hornyánszky Victor. 
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J e l e n v o l t a k -. 

A b á c s - s z e r é mi e s p e r e s s é g b ő l : Mártonfy Károly esp. 
felügyelő, Belohorszky Gábor főesperes, Stur Dániel, érdeműlt espe-
res, kuczurai lelkész. 

A b á n s á g i e s p e r e s s é g b ő l : Kramár Béla főesperes, Bielek 
Vilmos nagybecskereki felügyelő, Moczkovcsák János lk. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Massányi Mihály lévai lelkész. 
A b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Kemény Mihály esp. felügyelő; 

Sárkány János esperes, Csermák Kálmán tót-komlósi lelkész, Győry 
Vilmos orosházi lelkész, Zsilinszky Mihály. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Fabiny Teofil esp. felügyelő, 
Bachat Dániel esperes, Székács József érdeműlt superintendens, pesti 
magyar lelkész, Doleschall Sándor E. pesti német lelkész, Hunfalvy 
Pál, Schranz János lelkész, Scholcz Gusztáv budai lelkész. 

A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : 'Sembery Imre esp. fel-
ügyelő, Lőrincsék János főesperes, Händl Vilmos selmeczi német-
magyar lk., Dacsó Pál, Gyura Adolf esp. ügyész, Kalmár Lajos, Zmeskál 
Zsigmond, Sembery István esp. világi jegyző, Breznyik János főis-
kolai igazgató. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Veres Pál esp. felügyelő, Wladár 
János főesperes, Bartholomaeidesz Gyula alesperes, Dessewffy Otto 
egyházi felügyelő, Trsztyenszky Ferencz losonczi lelkész, Petyko Imre 
egyházi felügyelő, Szontagh Pál, Wladár Miksa sziráki lelkész, Szlujka 
Mihály béri lelkész, Pulszky Ágost, Wladár Viktor. 

A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Rudnay József esp. fel-
ügyelő, Sárkány Sámuel főesperes, Láng Adolf esp. főjegyző, Mar-
gócsy József esp. aljegyző, Lauko Károly lelkész, Moravcsik Mihály, 
Jezsovics Pál lelkész. Gosztonyi János, Török József. 
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A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Idősb. Platthy György esp. 
felügyelő, Thebusz János esperes-helyettes, Osztroluczky Géza egyh. 
felügyelő, Ifj . Platthy György egyh. felügyelő, Plachy Bertalan, Raab 
Károly felső micsinyei lelkész — és számos egyebek a kerületből. 

Főtisztelendő superintendens urnák, a minden áldások Urához és 
Istenéhez intézett buzgó imája után, mely e kerületi közgyűlésnek 
istentiszteleti megnyitó részét képezte, a kerületi felügyelő úr emel 
szót, elmondva, hogy az elnökség hivataloskodása legdrágább s leg-
kedvesebb napjai közé számítja azokat, melyek az évenkénti közgyűlés 
megtartásának napjai; kedveseknek nevezi e napokat részint azért, 
mert ezek folyamában adhat egy részről számot egy év lefolyása alatt 
végzett működéséről, részint pedig örvendeteseknek azért, mert e napok 
alatt látja maga körül egybeseregelve a testvérek és atyafiak közül 
azokat, kik mint e kerület küldöttei a végre bocsátattak el küldőik 
által, hogy hű és bölcs tanácsukkal mindnyájunk szent közügyén, drága 
evangyelmi Anyaszentegyházunk felvirágoztatásán munkálkodjanak 
a kormányzat élére állított elnökséggel egyetemben. A viszontlátás ez 
édes örömét keserűen megzavarja azonban a jelen alkalommal azon 
súlyos veszteségnek mélyen érzése, mely nem csak e kerületet, hanem 
az egész magyarországi ágost. liitv. evangy. protestáns egyházat érte 
szeretve tisztelt egyetemes felügyelőjének néhai jó emlékezetű bárő 
Prónay Gábor úr ő nagyméltőságának halálában. Fölösleges volna az 
áldott emlékű megboldogultnak egyháza felől szerzett érdemeit e helyen 
ujabban jelezni; maguk tesznek azok tanúságot maguk felől, s tanú-
ságot tesz azon mély hálaérzet, mely az üdvözült iránt oly élénken él 
még mindnyájunk kebelében. E hálaérzet kiván alakot ölteni, kife-
jezést nyerni azon gyásztiszteletben, mely a megboldogultnak emlékére 
f. h. 9-dikén fog megtartatni, még pedig a központban lévő magyar-
német templomban folyó épitkezések akadálya folytán, a szláv ajkú 
testvérek távolabb eső templomában. Felügyelő úr meg van győződve a 
felől, hogy kinek kinek saját keble sugallatában is visszhangra fog 
találni azon felkérése s bizonyos reménye, hogy a bányai egyház-
kerület ezen gyásztiszteleten mentül több tagja által leend képviselve. 
A díszes állás megürülte után a kerületek elnökségei mulaszthatatlan 
kötelességöknek tárták az egyetemes felügyelői hivatal betöltése felől 
haladéktalanul intézkedni; a kijelelő s utóbb választó szavazás, a mint 
köztudomású, azonnal elrendeltetett, mely utóbbinál kitűnvén, hogy a 
közbizodalom igen fényes minőségben, méltóságos Zsedényi Ede tisza-
kerületi felügyelő úrban központosult, ki is viszont e megtisztelést 
elfogadván: ünnepélyes beiktatása f. h. 10-dikén fog megtartatni, 
melyre a kerület tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak, s az ünnepély 
fényének becses jelenlétük általi emelésére felkéretnek. 
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Az idei kerületi közgyűlés főtárgyait, fontos s legnagyobbára 
adminisztratív jellegű kérdések fogják képezni, a mint majd a főtiszte-
lendő superintendens úr jelentésébőlkitünend. Felügyelő úr ezek közül, 
mint kiváló figyelmet igénylőket, a csomádi, pancsovai és szarvasi — 
hivány ügyeket emeli ki, s midőn mind kiválólag ezeket, mind a gyűlés 
egyéb tárgyait is a kerület figyelmébe s beható megfontolásába.* úgy 
viszont magát és elnöktársát a mindig hálásan tapasztalt s immár édesen 
megszokott szíves jóakarat — és barátságba ajánlaná, — a közgyűlést 
ezennel megnyitottnak nyilvánítja. 

1. Superintendens úr a kerületben történtek rajzát, e következő 
jelentésében vázolja: 

M é l t ó s á g o s és F ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

A lefolyt 14 havi időköz, mely a múlt tavali kerületi gyűlés és 
ezen mai nap közt lejárt, habár nem világra szóló, vagy akár azt meg-
rázkódtató események időköze, de mindenesetre oly nagy, hogy az 
abban lefolyt, a főt. kerületet érdeklő tárgyak sorozata figyelmet 
érdemel. 

Miért is becses türelmüket eleve kikérem, lévén czélom ezen érte-
sitésemmel a történtek s általam elvégezettek elősorolásán kívül, egy-
szersmind észleleteimnek, kivánalmaimnak s netalán aggodalmaimnak 
is kifejezést adni. 

Még a múlt 1874-ik év szept. 20-án indulva, szept. 21-én éjfélkor 
Vukovárra érkeztem, hol is nt. Belohorszky Gábor főesperes és Bier-
brunner Gusztáv esp. főjegyző várt reám. Szept. 22-én reggel Vinkov-
czén át N e u d o r f r a értem. 

Ez egyetlen elszigetelt egyházunkban — 964 lélek — Szlavónia 
területén — buzgón működik S t e n t z e l K á r o l y lelkész. Abrodi 
ezred parancsnoksága 1818-ban a bácsbodrog megyébe érkezett pfalzi, 
badeni és víirtembergi kivándorlókat ezen terület telepítésére nemcsak 
meghívta, de később azok ellen, kik ezen a területen evang. egyházat 
tűrni nem akartak, mégis védte. Minden család 120 ezüst frtot kapott 
fölsegélésre s 1830-ig adó és katona szolgálat mentesek voltak, mely 
évben önálló egyházzá alakultak 

A tanitd — úgy mint általában a horvát-sziavon területen min-
den tanitó — az államtól húz 300 frtnyi díjat, azonkívül mit az egy-
ház búzában s egyéb czímek alatt fizet neki; de azért a közvetlen 
felügyeletet is — a vallás tanitáson kívülieket illetőleg — a szolgabíró 
gyakorolja. , 

Az istenitisztelet után gyűlést tartván a viszályt keltett párbér 
fizetés helyett megállapíttatott, hogy ezentúl a lelkésznek az anya-
egyház 60 pozsonyi mérő búzát tartozik kifizetni őszszel; az egye-
sektől begyült többlet pedig az egyház s z ü k s é g e i fedezésére fordíttassák. 
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Még az nap visszatérve Vukovárra innét Zemlinen át, szept. 23-án 
U j - P a z u á r a — Szerémségben — érkeztem, hol a virágzó német 
egyház — 2044 lélek — élén 1827-ik évnek őszétől áldásosán és 
kitűnő buzgósággal működik a tisztes agg V e b e r A n d r á s , a ki 76 
éves kora daczára a legnagyobb erélylyel és sikerrel maga tanítja a 
helyi két népes iskolában a vallásbeli tárgyakat. 

F a l k e n b u r g e r F r i g y e - s a maga 150, és E i s n e r K á r o l y 
a maga 137 tanítványát szorgalommal tanítja; de fenforog egy har-
madik iskolának szüksége és ennek felállítása el is határoztatott. Ezen-
kívül a Bezsániai és Szurcsini fiók egyházak ügyének rendezése és 
szabályozása a lelkésznek meghagyatott. 

O - P a z u á n a hívány kérdése miatt egy év óta lelkész nem lévén, 
a látogatási jegyzőkönyv nem készíttetett elé. Isteni tisztelet előtt pres-
byterialis gyűlést tartván a makacsul ellenkezők csak nagy nehezen 
fogadták el azon híványt, mely a zágrábi főhadi parancsnokság becs-
lése szerint állíttatott ki, ezt is leginkább a helyben lakó H a b e l E d e 
kapitány és szolgabíró erélyes közreműködése folytán. Két tanterme 
közül az egyik merőben rosz, szűk és roskadozó; átaljában nagyon is 
észrevehető az egyházon, hogy a lelki gondozást régtől fogva nélkü-
lözte, ezért nagyon kívánatos, hogy mostani lelkésze minden igyeke-
zetét arra fordítsa, hogy a mulasztásokat pótolja s egész idejét s erejét a 
hanyatlásnak indult egyházi élet ébresztésére s lendítésére fordítsa. 

A még csak 2 év óta anyásított B e s k a i egyházban — 310lélek 
— ennek lelkész-tanitója P o l e r e c z k y P á l , hűségesen küzködik a 
kezdetlegesség nehézségeivel. Valamint ezen, úgy a többi horvát-szia-
von területen létező egyházaink iskoláiban is a horvát nyelv tanítása 
kö t e l e z ő . 

Evangyélmi egyházunk és a görög keleti közt a viszony testvé-
ries, — békés. A mitroviczi parancsnokság hálára kötelezett le, midőn 
az illető szolgabíró Habel Ede urat törvényes bizonyság gyanánt a 
látogatás kísérőjéül megbízta, ki is odaadó készséggel és áldozattal 
járt el tisztében. 

Az Ú j v i d é k i sz. kir. városban létező egyház — 1526 lélek — 
bárha még 1811-ik évben keletkezett, mind a mellett fenállásának a 
kezdete, mivel 1849-ben minden ingó s ingatlan vagyona az ostromban 
tönkre ment s a hívek nagyobb része elszéledt, úgy hogy azon évtől 
1852-ig sem lelkésze sem egyházi épületei nem voltak, az anyaköny-
vek is odaveszvén, tulajdonképen csak is ezen, t. i. 1852-ik évre vihető 
vissza. Ezen időtől fogva templomot, nj paplakot s egy szép iskolai 
lakot 2 tanteremmel és 2 tanítóval, épített és látott el. Az 1864-ik évtől 
fogva B e l o h o r s z k y G á b o r működik itt mint lelkész és a bács-sze-
rémi egyházak főesperese — ritka tapintattal és sikeresen. A nemzeti-
ségi súrlódásokban — tótok, németek, szerbek és magyarok közt — 
ő a közvetítő, részrehajlatlan lelki atya és vezér, kihez mindannyian 
bizalommal és tisztelettel ragaszkodnak. Ezen körülménynek tulajdo-
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nitható, azon kitűnő fogadtatás, mely ly el találkoztam, akár akir. város 
hatósága, akár a helyben székelő gör. kel. püspök A n g e l i c s ő 
mltsága részéről, ki a legnagyobb előzékenységgel bocsátotta négyes 
fogatát rendelkezésemre 3 napi ott tartózkodásom ideje alatt nemcsak, 
sőt azon a következő Kácsi egyházba is elvitetett. 

Elénk részt vett a látogatás cselekményén a város főispánja 
F1 a 11 ő mltsága, nemkülömben a péterváradi hadparancsnok és tábor-
nok úr is. 

Az újvidéki jövővel biró egyházon a Gusztáv Adolf és a hazai 
gyámintézetek által nyújtott segélyezések szépen meglátszanak s csak 
az óhajtandó, hogy derék lelkésze ki ne fáradjon, levén az ő állása 
igen terhes már azért is , mert két nyelveni szolgálat nehezedik rá a 
lehető legszerényebb — a hívány 400 frt, személyére 500 frt — díjaz-
tatás mellett. 

L i e b m a n n J a k a b és J a u s z Fr. J á n o s buzgó gondnokok, 
megérdemlik, hogy megemlíttessenek. Az iskolák, melyeknek íentar-
tásában aváros hatósága nagy részt vesz, czélszerüen föl vannak szerelve 
s berendezve. 

A helyi presbyterium azon intézkedését, hogy a vasárnap délelőtti 
isteni tisztelet fölváltva szlávul és németül végeztessék, megerősítettem 
azon hozzáadással, hogy adélutáni ima minden vasárnap szláv nyelven 
történjék. 

K á c s o n csak 1826-ban telepedett le néhány család Járekből. A 
merő szerb faluban azóta a protestáns német lakosság gyorsan szapo-
rodott. 1849-ben az egész község iskolájával együtt elpusztult, és csak 
1862-ben szaporodott fel a családok száma 72 párra, midőn az egyház 
ismét megalakult s első lelkészének U n g e r V i l m . G y ö r g y ö t válasz-
totta meg. Most a lélekszám a lánygyülekezetekkel együtt 660. van 
iskola és imaházuk. A politikai község 35 holdnyi földbirtok ajánlatát 
a hivek keveslik, s a község ellen pert indítottak. Mivel a lélek arányt 
véve az ajánlatban méltányosnak találtatott, utasítattak a hivek, hogy 
a pertől elállva, az ajánlatot fogadják el. 

Az 1786-ban keletkezett J á r e k i egyház — 2000 lélek — 1848-
ban a római sánczokon túl lakó szerbek által végkép elpusztult, azóta 
újra fölépült és egyike a legvirágzóbb egyházaknak. Különválasztása 
az egyház és a községbeli pénztárnak elrendeltetett; a lelkész és hívei 
közt adó fizetés miatt keltett viszály kiegyenlíttetett. 

A k i s z á c s i egyház — 2863 lélek — leginkább Nógrád, Hont és 
Pestmegyéből 177 6-ban leszármazott gyarmatosokból 1788-ban alakult. 
1848-ban a paplak leégett, amikor a kehely és a többitemplomiéksze-
rek is elvesztek. Az uj iskola felépitése, a templom s torony javítása 
körül, valamint átaljában az egyház újjáalakításán buzgón fáradozik a 
kitűnő S t e l cze r F r i g y e s lelkész. 1866 óta, csak a nevezett építé-
sekre a hívek 10,000 frtot költöttek. 

A felettébb lassú éneklés módra figyelmeztetve lőnek, ez levén 



6 

leginkább oka annak, hogy az istenitisztelet túl hosszúra terjed és 
fárasztó. 

M i c s á t e k J á n o s és U r b an L ás zl ó — mint buzgó és fárad-
liatlan tanitók — dicséretesen működnek; a tanulók 400-ra menő száma 
eléggé indokolja azon szoros meghagyást, hogy az egyház egy 3-ik 
iskolát minél elébb állitson. 

A látogatás emlékét megörökitendok E g y e d i E r z s é b e t asz-
szony egy értékes keresztelő edényt, nem külömben özvegy L a s s a n 
E r z s é b e t és B i c s i a r 1 Á d á m n é egy-egy gyertyatartót ajándékoz-
tak aẑ  egyháznak. 

O-Kér — eredetileg merő szerb község. Az 1834-ben néhány 
evang. család ide telepedett a közeli Uj-Kérről és az 1849-ik év őszén 
egyházzá alakult, Pest és Tolna megyékből is uj telepedőkkel szapo-
rulván, jelenleg 1964 lelket számlál. 1853-ban vihar által elpusztulván 
imaháza és iskolája, nagy áldozattal alig 2 év alatt, 5744 forintot köl-
tött uj imaház építésre. Derék lelkésze B i e r b r u n ne r G u s z t á v hűn 
fáradozik az őt szerető hívei között. K r u m m K á r . F e r e n c z és 
S t e i n m e t z F r i g y e s kitűnő tanitók. 

U j - S ó v e — 2-ik József alatt némethonból ide települt többnyire 
lielv. hitv. rokonok, egész 1823-ig egyesült evang- egyházat képeztek. 
Ezen évben külön váltak, 827 lélek. Diszes templom éspaplaka 1863-
ban készült el. Tevékeny lelkésze Á b r a h á m I s t v á n 23 év óta 
ernyedetlenül működik. Az ó-sóvei leányegyház viszonya az uj-sóvei 
anyaegyházhoz, mint rendellenes és a kerület által helyben nem hagyott 
sőt már az 1835 -ik évben történt kanonszerű látogatás alkalmával sem 
tanácsolt, megszünt.ettetett; az ó- és uj-sóvei hívek pedig oda utasítat-
tak, hogy mint e g y anyaegyházat képezők, még egy iskolát állítsanak 
és a 140 tanítványhoz két tanítót alkalmazzanak. 

K i s-K é r 1786-ban Pfalz, Elszasz és Vürtemberg királyságból 
leszármazott telepitvény 2-ik József császártól nyert imaházat— helyén 
most már díszes templom áll — harangot, kelyhet, ostyavasat. 1788-
ban Hajnóczy József lett első lelkésze. Jelenleg 2428 lelket számláló 
egyház. C s e p c s á n y i I s t v á n szorgalommal járt el tisztében; H a r r 
S á m u e l a nagyobb osztály tanítója, kitűnő szakférfiú, kinek iskolája 
példásan van tanszerekkel fölszerel ve, melyeket mesterileg hasznosít a 
mindenkép kitűnő férfiú. D ö r t h M á t y á s szabálytalan megválasz-
tatása miatt ezen külömben virágzó egyház kellemetlen viszályba 
bonyolodott az esperességgel, mit csak sajnálni lehet. 

Oda utasítattak a hívek, hogy a 3-dik tanítói állomást rendszere-
sítsék és a szükséges tankönyveket gyermekeik számára megszerezzék. 

K u ez u r a — 881 lélek — Kis-Hartáról és Vadkertről pestme-
gyébol leszármazott telepitvény. 1811-ben lett önálló egyházzá. 
1837-dik év óta áldásosán működik ezen egyházban S t ú r D á n i e l , 
tisztes^ veteránja a lelkészi testületnek 

O - V e r b á s z — csak 1852-ben alakult önálló egyházzá. Azóta 
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díszes paplaka és két iskolája épült — 1303 lelket számlál. Kívána-
tos, hogy a százezer elékészített téglából a rég tervezett templom mi-
előbb felépíttessék, mivel ekkorig az egyik iskola termét kénytelen 
használni istenitisztelet helyéül. R o t h K á r o l y lelkész buzgóságától 
ez elváratik. K r u t t s c h n i t t G o t t f r i e d 79 éves kora daczára 
sikeresen működik kisebb osztályú nagyszámú növendékei közt; an-
nak fia K r u t t s c h n i t t S á m u e l 33 év óta szinte dicséretes mun-
kásságú tanitó. 

Az egyházi épületek tűzkár elleni biztosítása elrendeltetett, nem 
külömben, hogy az egyház pénze ne az illető pénztárnok által, de az 
arra megszerzendő pénztárban, mely a papiakon elhelyezendő, őriz-
tessék. 

U j - V e r b á s z n a k alapítása 1784/5 évre esik amikoi vagy 900 
lélek németország különféle tartományaiból itt települt; jelenleg 2876 
lelket számlál. 

Nem a derék lelkészen Sc b a r f e l K á r o l y o n mult, hogy a 
külömben igen díszes templom csak gyéren látogattatik a hívek által. 
A vallásos közönynyel egyetemben az erkölcsiség is lazul. Az egyház-
nak semmi vagyona vagy pénzkészlete sincs s csak annyit gyűjt 
évenkint, a mennyire épen szüksége van, holott vagyonos tagjaitól 
több telnék. 

Négy tanítója közül kitűnik L a c k n e r F ü l ö p és V a g n e r 
G y ö r g y ; de hatásuk bénítva van részint az által, hogy az iskolák 
nincsenek osztályozva, részint az által, hogy a tanulók csak 6—7 hó-
napon át járnak az iskolába. 

A templom és paplak tűzkár elleni biztosítása meghagyatott. 
F e k e t e h e g y , a közel eső Szeghegy kivándorlóiból — csak 

1860-ban alakult önálló anyaegyházzá, jelenleg 1063 lelket számlál. 
Lelkésze H a m m e l N á n d o r alatt 2 iskolaterem építtetett egy ta-
nítói lakkal. 

Sajnálattal kell megemlitenem, hogy ezen egyházban a vad házas 
párok aránytalan nagy számmal találtatnak. 

S z e g h e g y első lakói 1786-ban némethonból különösen Vürt-
tembergből települtek ide s az akkori kormány által nagy kedvezmé-
nyekben részesültek. Imaházzal, paplakkal, iskolával és két ^ harang-
gal ajándékoztattak meg, azonkívül 10 éven át a lelkész és tanitó 
díjazása alól is felmentettek. 3479 lelket számlál. Jelenlegi lelkésze 
S k u l t é t y P á l az azelőtti jeles elődje S k u l t é t y J ó z s e f apjá-
nak derék fia. 

J a u s z F r i g y e s , J o e e k e l H e n r ik és M e s z s z i k A n d r á s 
a 3 iskolában lelkiismeretesen működnek. Tanítványaik 607-re rugó 
száma egy 4-dik tanitó alkalmaztatását igényelné. A templom tűz el-
leni biztosítása elrendeltetett, nem külömben az egyházi pénztárnak a 
községitől való elkülönítése is; a szülők pedig utasitattak, hogy a 
törvény által előirt 8 hónapi szorgalom-időt tartsák meg. 
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B a j s a — 1163 lélek — a bács-szerémi esperesség egyik legzi-
láltabb állapotban levő egyháza. Lelkésze B a b i l o n L a j o s alig 
képes megküzdeni a fennálló kedvezőtlen viszonyokkal s a közelfekvő 
Pacsér — a nazarénusok ezen legkiválóbb gyűlhelye —kártékony ha-
tással van híveire. A paplakot területével együtt az egyházbeliek 
eladták s épitettek ugyan uj lakot, minden felügyelet nélkül, de ko-
rántsem olyat, aminőt illett volna. Lelkészük már két év óta fogadott 
szálláson lakik s a lakbért maga fizeti. A szülők gyermekeiket rendet-
lenül vagy épen nem küldik iskolába, melyet külömben a számos na-
zarenus szülők gyermekei szinte látogatnak, de az egyház terheit vi-
selni eddig vonakodtak. 

A tanterem a legprimitívebb állapotban, ülőhelyek nélküli és 
minden tanszerek híjával vagyon. 

Szóval, ha ezen egyház újjá nem születik, végfeloszlásának néz 
elébe, pedig egyike a még 1785-dik évben keletkezetteknek. 

Eszerint az egy bajai egyházon kivül — mely fekvésénél fogva 
inkább a pestmegyei esperesség egyházaihoz lenne csatolandó - a 
bács-szerémi esperesség valamennyi egyházairól, mint általam kanon-
szerüleg meglátogatottakról a főt. kerületnek beszámoltam volna. 

Fölemlítem egyszersmind hálásan, hogy a közigazgatási hatósá-
gok részéről mindenütt a legnagyobb előzékenység és készséggel ta-
lálkoztam, mihez ő mltsága Mártonfy Károly főispán és esp. felügyelő 
ur kiváló figyelme nagy mértékben járult. 

Nem mulaszthatom el egyszersmind jelenteni, hogy a különféle 
vallás felekezetű lelkészek és elöljárók kivétel nélkül szívélyes rész-
vétet tanúsítottak. 

Hű kísérőim itt is, mint a nyári látogatás alkalmával, nt. Belo-
horszky Gábor főesperes és Bierbrunner Gusztáv főjegyző valának, 
amiért is nekik szives hálát mondok. 

A mag elvettetett; Istentől való az áldás ; én legalább a leg-
jobb szándékú igyekezettel jártam el e munkámban. 

Ezen egyházi látogatás alapján s a tett tapasztalatok nyomán ta-
nácsoltam, javasoltam a tiszttársaknak, hogy az anyakönyveket magyar 
nyelven vezessék. Miután azon indítványom sok helyen rosszalólag 
fogadtatott, szükségesnek tartom itt ismételten sürgetni azt s újra 
ajánlani, mint tisztán hazafiúi, de egyszersmind felekezetünk érdeké-
ben való s minden elfogulatlan által híven s őszintén követendő eljá-
rást. Hivatkozom az e tekintetben a 40-es években hozott egyetemes és 
kerületi határozatokra. Hivatkozom azon tényállásra, hogy a legtöbb, 
különösen szláv egyházban azon határozatok hozatala óta az emiitet-
tem anyakönyvek csakugyan magyar nyelven vitetnek — az azelőtti 
latin nyelv helyett — s azért az érintett egyházakat semmi baj 
sem érte. 



De tapasztaltam azt, hogy felváltva szláv és német egyházakban 
latinul vezettetnek most is, valamint azt is, hogy amikor a hívek ebbe 
nem avatkoznak s jog szerint nem is illetékesek avatkozni; midőn az 
egyház nyelvén vezettetnek az anyakönyvek, a lelkésztársak a kivo-
natokat az o r s z á g nyelvén szolgáltatják ki. S ezen utóbbi eljárást 
nem találom correctnek — s őszintének.' Ez;-n érvek s körülmények 
késztettek arra, liogy ama javaslatot megtettem s megtegyem szükség 
esetén újra is, tudósítván egyszersmind az illetőket, hogy czélszerű 
anyakönyvi nyomtatványok kiállításáról gondoskodtam. 

Tessék elhinni, hogy a mostanig használatban levő anyakönyvek, 
akár czélszerütlen rovatolásukat, akár idomukat, akár a különféle 
nyelvliséget tekintve, nem lelelnek meg azon okmányok fontosságának, 
melyeket belőlük kiállítanunk kell. 

Azért még egyszer: javítsunk az anyakönyveken s vezessük 
azokat magyarul! 

Ezen intézkedésem után szükségesnek tartottam ama körlevelet 
írni, melyben felhívtam lelkésztársaimat és a tanítókat, hogy azon gya-
núsításokkal szemközt, melyekkel mint nem eléggé megbízható haza-
fiak szerte vádoltatunk: testületileg tiltakozzunk, határozott és a ma-
gyar hazafiság terén állást foglaljunk el. Szükségtelen ismételnem azon 
három tételt, melyben mind azt egybe foglalni véltem, miben, mint e 
magyar haza hű fiai egymásra ismerjünk! 

Beleegyezést és helyeslést kívántam lelkésztársaim részéről külö-
nösen s ennek alapján azon őszinte nyilatkozatot, hogy a magyar ha-
zai érdekek őszinte elémozditása által, evangelikus egyházunk érdekét 
is elémozdítni minden körülmények közt készek leszünk. 

Egyes egyházak és egyesek üdvözlő iratokban fejezték ki a meg-
jelölt irányhoz való csatlakozásukat; annál jobban feltűnt, hogy jelzett 
körlevelem több esperesség részéről, vagy csak t u d o m á s u l vétetett, 
vagy nem is tárgyaltatott. Pedig ha a bányakerület t e s t ü l e t , miről 
senki sem kételkedhetik: akkor ha egyes részei vádoltatnak, szenved-
nek, még pedig nem csupán hírlapi megtámadások következtében, úgy 
hiszem az együttesség érzetéből folyó kötelessége a kerülethez tarto-
zóknak megfigyelni a bajt s orvosolni segíteni. 

Továbbá kötelességemnek tartón* a főt. kerület figyelmébe aján-
lani egy fontos körülményt t. i. a lelkész választást Bányakerületi 
utasításaink ugyan tartalmaznak ez ügyre nézve némi szabványokat, 
de nem olyanokat, hogy miattok a legnagyobb mérvű szabálytalanság 
és megbizhatlanság is, ott a hol, ne nyilvánulhatna. Például az esperes 
jogához tartozik három egyént jelölni, de hiányzik a jelelhetésnek 
azon feltétele, hogy a költséget a választó egyház tartozik fizetni. Ezen 
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hiány az esperes jelelési jogát illusoriussá teszi! Ehhez járul a határ-
talan szabad választhatás bárhonnan s bárkit — a végtelenig, a mely 
oly következményű lehet kerületünkre nézve, hogy a felelőség terhét 
magamtól elhárítatni eleve is kérnem kell. 

Én mint superintendens csak annyi befolyással birok a lelkész 
választásra, amennyit a tudomásvétel nyújt akár akkor, mikor baj van, 
akár akkor, amikor befejezett tény, s rajta változtatni nem lehet. Nem 
vagyok szűkkeblű pai ticularista, de felszólalnom kell amiatt is, hogy 
legyünk tekintettel kerületbeli hitjelöltjeinkre, külömben elvénhednek 
s míg a más kerületbeliek elláttatnak, addig amazok reménytelenül 
várnak és elcsüggednek. 

Külömben pedig nem kérhetem eléggé mindazokat, kiknek egy-
házunk léte szivükön fekszik, hogy a historiailag fejlődött megállapo-
dáshoz szigorúan ragaszkodjanak; óvakodjunk a mindinkább terjedő 
independentismustól, annál inkább, mennél kevésbé támaszkodhatunk 
egy bizonyos megállapított szervezetre; külömben az is, amivel birunk 
szét fog málni s bár a protestantismus azért nem lesz veszélyeztetve, 
de egyházunk igen is! Hogy ezután mi fog következni, arra az ultra-
montanismus szolgál biztos válaszul! 

Evangélikus egyházunk itt e hazában eleitől fogva az egyes ki-
váló egyéniségek behatásának, mintegy dynamicus befolyást gyakorló 
erélyének, buzgóságának és áldozatkészségének köszönte létét: ha 
az egyháznak ezen szent lelke körünkből távozik, veszélyeztetve 
van jövője! 

Még egy körülményre s illetőleg visszaélésre hívom fel a főt. 
kerület figyelmét. Méltóztattak netalán észrevenni, hogy három év óta 
kerületünkből nem jártak országszerte a kéregetők. Pedig többek által 
is megkerestettem, hogy nekik, majd harang-szerzés, majd paplak-
építés czimén a m. ministeriumnál az engedélyt kieszközöljem. Három 
év óta az a gyakorlatom, hogy ily egyházakat a főt. kerületi gyűlésre 
szoktam utasítani; ha ez jónak találja, hogy az országszertei kéregetés 
kieszközöltessék, én kész vagyok felírni, külömben nem; mert szüksé-
gesnek tartom korlátolni az ily minket semmi esetre nem ékesítő üzel-
met. Csak az orsovai lánygyülekezetné] tettem kivételt. A m. ministe-
riumnál való engedelem-kérést ettől is megtagadtam ugyan; de miután 
tudtomon kiviil Szörény megye útján, az engedélyt mégis kivívta, tő-
lem pedig csak is ajánló aláírást sürgetett — ebben végre engedtem, 
bár meg vagyok győződve, hogy amikor 15,000 frtra előirányozott 
templomot szándékszik az ottani mindkét hitfelekezetű összesen 92 
protestáns, építeni, s készlete csak 5000 frt, czélszerűbben járna el, 
ha emezt a lelkész-tanitó díjazására forditná, a helyett, hogy a kétes-
sikerű építésre vállalkozik. E közben a cs. k. egyházi főtanács Bécs-
ben azon nagylelkű ajánlatáról értesített, hogy az orsovai fiók egyház 
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fölségelésére, 3 egymás következő évre, 100—100 frtot, az Atzendor-
fer-féle alapból, folyóvá tett. 

Nem külömben kötelességemnek tartom bejelenteni a főt. kerü-
letnek, hogy nem tartom helyeselhetőnek azon eljárást, mely szerint 
egyes egyház — nem tudom mi módon — a m. kormánynál sorsjátéki 
szabadalmat eszközölt, s aztán széltében 1 0, 20, 30% rabatt Ígérettel 
valóságos speeulatiót űz. Az ilyes szándékot mégis csak tudtára kel-
lene adnia előzetesen akár a kerületnek, akár a superintendensnek, 
hogy legalább tudomásunk legyen arról, ami az egyház czége alatt 
történik. En, ki egyátalában a szerencsejátékoknak, következőleg a 
sorsjátékoknak is ellene vagyok, sehogysem tudok megbarátkozni azon 
elvvel, hogy finis rectificat media. Megkívánnám azt, hogy amidőn ily 
üzelembe bocsátkozik akár valamely kerületünkbeli egyházi testület' 
akár más testvér kerület arra, hogy hivatalos egyházi czég alatt igénybe 
vétethessenek a hívek: legalább is a főt. kerületnek helybenhagyása 
eleve eszközöltetnék. 

Hozzunk be rendet e tekintetben is magunk közé. 

Január végnapjaiban Pozsonyban részt vettem az ott tervezett 
theologiai fakultás megállapítását tárgyazó tanácskozmányon. Ennek 
eredményéről az ezen ügyre vonatkozó pontnál az ezen czélra kikül-
dött egyetemes bizottság fog beszámolni. 

Néhai b. Prónay Gábor ő nméltóságának, volt egyetemes fel-
ügyelőnknek april elsején Florenzben történt halála, mint mindnyá-
junkat, ágy engemet is mélyen meghatott. Szomorú kötelességemnek 
tartottam temetkezésén jelen lenni. April 7-én tettük le az acsai csa-
ládi sírboltba örök nyugalomra a drága tetemet; megtartva emlékét 
annak, a ki, míg élt, egyházunk iránti hűségével, áldozatkészségével 
s kitűnő szolgálatával önmaga örökítette meg áldott emlékét egyhá-
zunk történelmében! 

Az e f. hó 9-én tartandó egyetemes gyász-istenitisztelet, mint 
egyrészt mély bánatunknak, másrészt az elhányt ragyogó érdemeinek 
s hálás elismerésünknek a kifejezője és bizonysága ezúttal újra tudo-
mására hozatik a főt. kerületnek. 

Junius 21-én a szarvasi tanítóképezde vizsgáján jelen voltam. 
Tanárokul működnek ezen a gymnasiummal kapcsolatos intézetben 
— 1 7 n ö v e n d é k mellett — Benka Gyula, Kitska Dániel es Sarlay 
János. D i n i 

A módszer- és neveléstant, úgyszinte a kardaltant Benka Cxyula 
szakszerű avatottsággal kezeli. Kívánatos volna, hogy az említettem 
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két tanár, úgymint Kitska és Sarlay több ügyszeretetet és erélyt ta-
núsítana hivatalában. Amaz a kátétant a káténak gyarló betanúltatásá-
val véli megoldottnak; emez t. i. Sarlay a vizsgához meg se jelent. 
Igaz, hogy csak 2 tanítványa volt, a többi a IV-dik osztálybeli gym-
nasialis irányuakkal tanulván a számtant; de ez nem menti őt s ha-
nyagsága mindenesetre megrovandó. 

Különben egyrészt Benka Gyula kitűnő szakavatottsága, más-
részt a szarvasi egyház számos népiskolái s az azokban műkő dó derék 
tanítók, kiknél a képezdészek rendszeresen gyakorlati órákat töltenek 
hetenként, mind meg annyi kedvező tényező arra nézve, hogy az 
ezen intézetből kikerülő ifjak, kellően kiképezve léphessenek ma-
gasztos pályájukra. 

Vajha akár a fentartő esperességi patronatus, akár a kerület oly 
segélylyel járulna az intézet erősbítéséhez, a mely lehetségessé tenné 
egyrészt azt, hogy a képezde igazgatója csak ezen intézetnél foglala-
toskodnék, másrészt azt, hogy a képezde növendékei nagyobb sege-
delemben részesülnének. Egyetlen felekezeti tanítóképezdéje lévén ez 
a bányakerületnek, kívánatos, hogy ezen külön czím alatt bizonyos 
összeg a képezde szükségeire felajánltassék s ezáltal az intézet mint 
kerületi intézet nagyobb mérvben fejlődhessék. 

Junius 22-én a gymnasium közvizsgája tartatott. Megható és 
szívemelő volt a 400 számmal levő serdülő fiatalság együttes megje-
lenése a díszes nagy főiskolai teremben. A „veni sancte" remek el-
zengése után az egyes tantárgyakból a délelőtti és délutáni órákban 
az egyes osztályok előléptettek. A közvizsgák ez idő szerint az elő-
szigorlatok által jelentőségükből veszítvén, a minden osztályból kikér-
dezett egyesek értelmesen feleltek s a legszabatosb rendben egymás-
után sorakoztak, nem hiányozván a kiszólítottak közül a kitűzött 
időközben egyik sem. 

Átalában azon benyomás, melyet az összes fiatalság s annak vi-
selete, valamint a közvizsga napján, úgy a hangászati vizsga estéjén 
is reám gyakorolt, olyannyira kedves, megnyugtató, hogy csak köte-
lességemet teljesítem,midőn a főiskola érdemes igazgatójának T a t a y 
I s t v á n n a k , kinek fönkelt szelleme mintegy visszatükröződik 
szíve s léte ezen mykrokosmosában, Istentől hosszú életet, törhetlen 
testi és szellemi erőt kívánok, hogy áldásos működését továbbra is, 
mint eddig, sikeresen folytathassa, hazánk s egyházunk javára ! 

A köz vizsga utáni napokon az érettségi vizsga tartatott Kemény 
Mihály esp. felügyelő és Sárkány János főesperes hű és buzgó rész-
véte mellett. A 31 jelentkezett egyén közül, a 28 megvizsgált közül 
egy visszalépvén, 27-en köztük négyen, úgymint : Sárkány Jenő. 
Bácskay Béla, CJsató Kálmán és Masznyik Endre mint k i t ű n ő k , 
éretteknek s további tanulmányaikra képesítetteknek találtattak. 
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Augustus 26-án indultam útnak a nógrádi esperesség egyházait 
meglátogatni s megkezdtem hivatalos működésemet aug. 27-én 

b á m s o n h á z á n . Itt az esperességi felügyelő, Veres Pál ő 
nagysága, a főesperes Vladár János, alesperes Bartholomeidesz Gyula, 
esp. főjegyző Svehla János, Plachy Sámuel luezini, Vladár Miksa szi-
ráki és Putz Lajos surányi lelkész, nemkülönben Thomka Ferenez 
egyházi felügyelő és Szojka Emil szolgabíró üdvözöltek. Augustus 
28 -áll delelőtt megvizsgáltam Roliács Lajos hitjelöltet, kit aztán az 
augustus 29-én megejtett látogatási istenitisztelet után segédlelkészül 
föl is avattam. — Sámsonháza — 1250 lélek — még a 17-ik szá-
zadból való egyház 1808-ban tűz által irataival együtt egészen el-
pusztulván, eredete szabatosan ki nem puhatolható. Kies fekvésű 
temploma fennen hirdeti a hívek s lelkésze hitbuzgóságát. A régi 
templomnak iskolává lett átalakítása czélszerű, a még hiányzó tan-
könyvekkel való ellátása ajánltatott. Szúpataki híveknek azon intéz-
kedése, mely szerint a lelkészüknek eddig fizetett 18 p. m. gabona 
mennyiségét 30 p. mérőre emelték, jóváhagyatott s méltányoltatott. 

L u c z in — keletkezett 1783-ban, 616 lélek — az 1865-diki 
tűzvész óta sinyli akkori nagy veszteségeit; szelíd lelkű Plachy Sá-
muel lelkésze itt áldással működik. A lapujtői leányegyház hivei épü-
leteik biztosítására utaltattak s egyszersmind az anyában dívó ártal-
mas szokás gyakorlásától, mely szerint az újszülötteket a keresztelés 
után nem az anyához vissza, de egy idegen házba viszik s ott estig 
tartják, szigorúan eltiltattak. 

K á l n o —1599 lélek — eredete valószínűleg a 16-ik századba 
esik. Augustus 31-én délelőtt Nagyfalu leány egyház csinos templomát 
szemléltem meg s az ott egybegyűlt hívekkel imádkoztam ; az iskola 
körül valókat elrendeltem s a helyben lakó Mocsáry úri családot meg-
látogattam. Buzgó, fáradhatlan lelkésze Bartholomeidesz Gyula ales-
peres kitűnően vezeti egyházának akár bel-, akár küldolgait. Nem 
csoda, hogy hívei szinte buzgó áldozatkészséggel egy értékes úrilakot, 
melyet a majorsági földekkel megvettek, s azonkívül a malom jöve-
delmét, mely évenkint 70 p. mérő búzát tesz, az egyháznak fölaján-
lották, egy idővel Kálnón építendő templomépítési alapúi, múltán a 
mostani templom a szomszéd Garábi község területén fekszik. 

C s e h b r e z ó — 620 lélek — valószínűleg a husziták telepít-
vénye. Az egyház felügyelője Prónay Pál ő nagysága által még 
1863-ban tekintélyes gabnamennyiséggel alapított takarék-magtár, 
346 p. mérő tőkére szaporodott. Ez és a néhai Zahn J. G. úrnak a 
zlatnói üveggyár tulajdonosának 100 frtnyi alapítványa képezik az 
egyház tőkéjét. Bolváry Gellért kir. biró előzékeny részvéttel viselte-
tett az egyház látogatás iránt. - Sztolár György buzgó munkás. Az 
egyházi épületek biztosítása és r pénztárnak a paplakon való orzese 
elrendeltetett. 
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P o l t á r — 1171 lélek — eredete a 15-ik század végére vihető 
vissza. Zeleno leányegyházában a Tihanyi család által épített templo-
mot útközben meglátogattam. Lelkésze Alexy János a még életben 
levő, de nyugalomba vonult elődje Nt. Osztroluczky Mihály által 
elékészített talajon annál sikeresebben működhetik, mert helyzete ké-
nyelmes s a lelki vezetésben hűn segíti őt az egyház derék tanítója, 
Sztik Gusztáv. Itt is az egyházi épületek biztosítására utaltattak 
a hívek. 

U h o r s z k a — 719 lélek — 1628-ban már rendes lelkésze volt. 
1862. őta példásan működik itt Svehla János lelkész s esp. főjegyző, 
a ki nemcsak a templom belsejét díszesen tetemes költséggel beren-
dezte, de egyházi takarékmagtárt is alapított 116 p. mérővel s ennek 
czélszerű épületet emelt. — Machnik István 26 év óta szorgalmas, 
kitűnő tanító, 96 tanítványt tanít. 

M á l n a p a t a k — 1605 lélek — csak 1801-ben lett anyagyü-
lekezetté, bárha temploma még 1795-ben épült s a hívek szinte hu-
szita maradványok. A 162 tanköteles gyermek közül csak 140 járt az 
iskolába és pedig azért, minthogy az egy amúgy is teljesen fölszere-
letlen szűk tanterembe nem fértek bele. 

Még a látogatás alatt Schiebel Mihály sz.-iványi uradalmi erdész 
a szükséges deszkamennyiséget felajánlotta a terem kipadoltatására és 
a székekre; a többi jelenlevők meg 64 frtot gyűjtöttek az elhanya-
golt iskola fölszerelésére s a hívek szigorúan odautasíttattak, hogy 
egy segédtanítóról gondoskodjanak. Hrk János lelkész felelőssé téte-
tett, hogy az elhanyagolt iskoláztatási ügyön még e f. évben se-
gítve legyen. 

O z d i n - 647 lélek — már 1615. és 1624-ben kanonszerűleg 
meglátogatott egyház. Lelkésze Bodiczky Sámuel, egy év óta viseli 
hivatalát, utasíttatott, hogy presbyteriumot és egyházi felügyelőt vá-
lasztasson. Az egyház tőkéinek és épületeinek biztosítása elren-
deltetett. 

T u r i c s k a — 423 lélek — szinte már 1615-dik évben láto-
gattatott meg kanonszerűleg. Itt a buzgó felügyelő, Vitális József 
azzal lepett meg, hogy a rendelkezést megelőzőleg az egyház épüle-
teit 7 évre saját költségén biztosította, s az erről szóló okmányt át 
adta, mely is Sebők Márton lelkésznek és a gondnoknak őrizet végett 
kézbesíttetett. Plachy József szolgabiró úr azt a szíves ajánlatot tette, 
hogy a törékeny üveg egyházi pecsét helyett mihamarább egy rézből 
valót szerez az egyháznak. 

S zi n ob á n y a — 816 lélek — eredete a 17-ik század elejére 
tehető. A tisztes Kossuch Mihályné és családja, nemkülönben Török 
Sándor vasgyárigazgató szíves meghívásának engedve, meglátogattam 
az ottani Katalin-völgyi gyárakat, mint melyekben nagyobbára hí-
veink alkalmazvák munkásokul, s a hol hivatalos elődöm néhány 
évvel ezelőtt oly szíves fogadtatás és vendégszeretetben részesült, ott 
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a tisztes néhai Kossuch Mihály özvegye s családja engem is a legszí-
vesebben fogadott s Turieskáról Szinobányára, innét meg Lónyabá-
nyára saját fogatán vitetett el. A nevezett szinobányai egyházban 
idősb és nyugalmazott Svebla János — Nógrádnak egyik érdemült 
nestora — mellett ennek fia, Svebla János működik lelkészül dicsére-
tes ügyszeretettel, tanítóul pedig már 36 év óta hűn fáradozó 
Gröner Ádám. 

L ó n y a b á n y a — 950 lélek — eredete a legrégibb időkben 
keresendő. Az itt tavaly kétszer is dúlt tűzvész, buzgó lelkésze Ge-
duly Elek F erencz hő fáradozását nem kis mértékben bénítja, a meny-
nyiben a csak ideiglenes toronyfedél ujjal felcserélendő. Az egyház és 
iskola benső dolgai hűn s példásan vezettetnek, s a hívek érzik azt, 
mit magam is tapasztaltam, hogy kitűnő lelki gondozásban részesülnek. 

A sok év óta buzgón működő egyházi felügyelő, Vitalis István 
nemcsak azt hagyta meg, hogy az egyházi épületek az ő költségén 
biztosítassanak, sőt még azt is fölajánlotta, hogy a hiányzó keresztelő 
medenczét az ő számlájára rendeljem meg. 

A sirok ásatása körül fenforgó rendellenességek besziintettettek. 
Igen feltűnt, hogy a megyei orvos 3 év óta a himlőoltást ezen s a 
közeli egyházakban teljesen elhanyagolta. 

D o b r o c s n a k — 2225 lélek — már 1611-ben lelkésze volt. 
Mostani lelkésze Svehla Pál, az ezen egyházban töltött 36 évi hivata-
loskodásának azzal tenné fel a koronát, hogy ha a fél órányira fekvő, 
alig 400 lelket magába foglalható, czélszerűtlen templom helyett ujat 
s egy oly népes és vagyonos egyházhoz méltót emeltetne. 

B u d a l e h o t a — 565 lélek — Polichnótól a távolság miatt el-
vált, önálló egyházzá alakult 1847-ben. Ezen maroknyi szegény nép 
minden alapítvány nélkül tart fen lelkészt és tanítót. Igaz, mindkette-
jét a legszűkebben díjazva. Hű lelkésze Petény György megérdemli, 
hogy a főt. kerület által anyagilag segítessék. Kivánatos az is, hogy 
a szegényes czin kehely egy méltóbbal és értékesebbel cseréltetnék 
föl, amaz a betegek használatára szolgálhatván. 

A b e l o va — 1639 lélek — 1619-ben már mint evang. egyház 
létezett. Lelkésze Reil Pál és a három működő tanító híványa kérdé-
sének megoldása a nt. nógrádi esperesség figyelmébe ajánltatik; kü-
lönben az amúgy is túlterhelt hívek nem fogják bírni belhivatalnokait 
fizetni. A 124 tanítványu iskolatermének kibővítése mulhatlannak 
mondatott ki, úgyszinte a faiskolának nagyobb gondozása a tanító 
részéről. 

P o l i c h n o — 466 lélek — keletkezett 1630-ban. A nagy tűz-
vész, mely itt 1854-ben pusztított, minden egyházi épületeit elham-
vasztotta. Daczára annak jelenleg, az iskolatermet kivéve, mindenek 
jó rendben vannak, miben a hívek buzgóságán kivül, kitűnő része van 
hű lelkészének, Szlancsik Pálnak. 
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T a m á s i — 1638 lélek — még a 16-dik században alakult. 
1857-dik évben a község két harmada minden egyházi épületével 
együtt elhamvadt. Most mindenek helyre állítvák s jó rendben van-
nak. Az egyházi sz. edények, különösen néhai Kubinyi Ferencz egy-
házi felügyelő bőkezűsége folytán bőségesen találtatnak és ritka ér-
tékűek. A két leánygyülekezet : Podrecsán és Tosoncza, mert saját 
templommal birnak és saját tanítójuk van, csak neheztelve járulnak a 
tamási tanító Szkalos Sámuel fizetéséhez és földjei míveltetéséhez. 
Ezen baj orvoslására föl lett híva a nógrádi esperesség. 

L o s o n c z — 1893 lélek — keletkezése az 1705—7-dik évekre 
vihető vissza. Az 1849-ki szerencsétlenség, a különben virágzó egy-
házon még jelenleg is vérző sebeket ejtett. Hitbuzgó lelkes hívei élü-
kön derék lelkészük, Trsztyenszky Ferencz és Petyko Imre felügyelő, 
nemesen küzdenek, hogy a meggyengült anyagi bajokon segítsenek. 
Meg is fogja segíteni az Ur az oly egyházat, melyben a hitbuzgóság 
és áldozatkészség oly kitűnő jeleivel s bizonyságaival találkoztam. 

Mint tudva van, a losonczi egyház nem birván helyi gymnasiuma 
fentartási terhét viselni, gymnasiuma épületét és telkét, elemi fiiskolá-
jával és a várostól iskolai czélokra nyert évi 1000 frtot átadta az ál-
lamnak, hogy ez ott tanítóképezdét állítson fel. Az országos tanítóké-
pezdén és 4 osztályú gymnasiumon kivül, ezzel egybekapcsolva egy 
iparosiskolai tanfolyam is igértetett felállíttatni , de mety utóbbi 
mostanig sincs felállítva. 

A felekezeti leányiskolában Mikula Endre és Biszkup Lajos 
kitűnően működnek s a nógrádi tanítói kar kiváló tényezői. 

A helyi nőegylet, a szegények és árvák , az egyház és iskola 
körül jótékonyan hat s hálát érdemlő nemes tevékenységet fejt ki. 

Az elősorolt 17 egyház meglátogatása alkalmával az esp. he-
lyettes felügyelő urak, úgymint : Prónay Pál, Beniczky Gyula és 
Pokorny Gusztáv, nemkülönben a helyi felügyelők, Vitalis István 
és József, valamint Goldperger Kálmán is, lekötelezőleg működtek 
közre. Veres Pál, esp. felügyelő és alispán hatályos intézkedése 
következtében törvényes bizonyságként fáradtak : Plachy József, 
Hartvich Ferencz, Marsó Ödön és Pokorny Sándor, kik valameny-
nyien kitartó erélylyel és érdeklődéssel segítettek eljárásomnak súlyt 
kölcsönözni. 

A hívek részéről a legnagyobb előzékenységgel találkoztam s 
biztosíthatom a főt. kerületet, hogy a mily fárasztó maga a látoga-
tás, egyszersmind oly lélekemelő volt tapasztalnom, mekkora ra-
gaszkodással csügg a nógrádi hegyes vidékén lakó szorgalmas nép 
vallásán s egyházi elöljáróin. Bár mily napjára a hétnek esett a 
visitatió, mindenkor teljes ünnepként s emelkedett hangulatban ün-
nepelték azt a hívek, s mélyen gyökerezettnek találtam ragaszko-



17 

dásukat azon szent ügyhöz — a vallás és lelkiismereti szabadság-
hoz — melyet elődjeik annyi zaklatás és üldözés drága árán sze-
reztek meg számukra. 

A jövő évre — ha Isten éltet — a látogatás folytatására 
ajánlkoztam. 

A) Halálozások : 

Bácsban, az új-verbászi egyház érdemes lelkésze Schärfei Ká-
roly. A kulpini egyház agg lelkésze Kolényí Dániel és Králik Pál, 
lalityi volt segédlelkész. 

Békésben, Gyehnár Pál, nagylaki tanító. 
Budapesten, Kovács János, egyházi gondnok. 
Hontban, Keviczky Antal, udvarnoki felügyelő, Brodnyánszky 

Sámuel devicsei tanító. 
Nógrádban Osztermann József, nagyiami lelkész, Zelenka Dá-

niel, vanyarczi lelkész és érdemült főesperes, Dedinszky Károly, mas-
kovai lelkész, Krainák Lajos, apátfalusi tanító. 

Pestmegyében, Brocken József, domonyi lelkész 50 éves papsá-
gának jubileuma után néhány hétre; Hősz Mihály, rákos-keresz-
túri; Krnúch Károly, czinkotai, Pacsesz Mihály, czinkotai, Micsinay 
Endre, aszódi tanító. 

Zólyomban, Blatniczky Pál, bábaszéki lelkész. 

B) Változások : 

a) A közigazgatási hivatalok körében. Alesperessé lett Bierbrun-
ner Gusztáv, ó-kéri lelkész. Felügyelőkké lettek : Szmiha Adolf, Uj-
Verbászon; Polák István Baján; Okruczky Aurél Szegeden; Pest-
megyei főesperesül újra lett megválasztva Sárkány Sámuel; alespe-
resnek Galle Andor. Egyházi felügyelőkké : b. Prónay Dezső Ácsán; 
Hoicsy Sándor Gyónón; Schmoer Gyula Prencsfalván; Szandtner 
Ernő Szánkón; Petyko Imre Losonczon; Mesa Andor Turopolyán. 
Zólyomi esperességi felügyelővé idősb Platty György választatott. 
Lelkészi hivatalukról lemondtak: Nikodem János Aradon és Neumann 
Károly F.-Varsándon. 

b) Lelkészekké lettek : Kohút Mihály Pólában; Húrban Vladi-
mir Ó-Pazuán; Doleschall Sándor Ede Budapesten: Rafanidesz Bo-
gyoszló, Bagonyán; Sulcz Sámuel, Szuhány011; ifj. Dedinszky József 
a hivataláról leköszönt apja helyébe Ledényben. A nyugalomba lépett 
czinobányai jubilált lelkész, Svehla János helyébe annak fia Svehla 
Ede; Nagy-Lamban, Bansell Kálmán; Vanyarczon, Maróthy Emil; 
Domonyban, Brocken Lajos, — Molitorisz János,Garamszegen; Rutt-
kay Sándor, Salgó Tarjánon és Moczkovcsák Károly Beszterczebá-
nyán; Schneeberger János, Uj-Verbászon. 
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Segédlelkészekké lettek: Nyácsik Endre, Pancsován. Lacziak 
Bogyoszló, Lalityon. Sárkány Emil, B.-Csabán. Stiegler Gusztáv, Mező-
Berényben. Bella András, Bndán. Fuchs János, Egyházas Marótbon. 
Blaskorics Miliduch, Drényón. Kaszner Ede, Losonczon. Vitéz Lajos, 
B.-Gyarmaton. Rohács Lajos, Sámsonházán. Linczényi Lajos, Duna-
egyházán. Sofranka István, Zólyomban. Frint Lajos, Franzfelden. 

Tanítókká lettek: Bácsban — Eitner Károly, Uj-Vidéken. Steiger 
Gusztáv, Kácson. — Bánátban — Zálion Lajos, Vukován. Mártis 
Péter, Hajdusiczán. Székely Lajos, Birdán. Steiner János, Franzfelden. 
Szupper Mihály, Mramorakon. — Békésben — Tyehlár Károly, Sza-
mecz Sámuel, B.-Csabán. Rohoska István, Csákón. Henczély Lajos, 
Csépán. Benczúr István és Opauszky Gábor, Szarvason. Pakan Dániel, 
Makón. Sztik Gyula, Pitvaroson. Dvoracsek Adolf, Nagylakon. Chovan 
József, T.-Komlóson. Sinkovicz Endre, Gyomán. — Barsban — Luppa 
Lajos, Fakóvezekényen. Lanstják Lajos Farnádon. — Budapesten — 
Szoltsányi Ferencz, Dr. Kari János, Tomasek Ilona, Thirzing Sámuel, 
Mikolik Kálmán, Hrasko Lajos, Váczon. — Hontban — Králik Pál, 
Középpalojtán. Vongrey Mihály, Schüttrisbergán. Zsáry Lajos, Béla-
bányán. Kosztolányi Pál , Szádon. Frecska István, Keszihóczon. 
Krman Dániel, Kopaniczán;—segédtanítókul: Fuchs Pál, Bátban. Szo-
lárik Vilmos, Prandorfon. — Nógrádban — Bartos Pál, Heréden. 
Kmetty Mihály, Nógrádon. Labáth János, Szt.-Iványon. Laczko Pál, 
Brezón. Bodiczky Pál, Bisztricskán. Launer Márton, Csesztvén. Mihá-
lyik János, Patvarczon. Molnár Pál, Súlyén. Bartos János, Al-Bodony-
ban. Králik János, Rónyán. Petro Károly, Szelestyénben. Keviczky 
József, N.-Sztraczinban. — Pestmegyében — Locsava János, R.-Ke-
resztáron. Hankus Gyula, Penczen. Baros József, Kis-Kőrösön. — 
Zólyomban — Klimo János, Brezno Mijtón. Gosztonyi Lajos,Ocsován. 
Solcz Lajos, Szebedinben. Liffa János, Osztrolúkán. Nemann Pál, 
Bucson. Bernath Gusztáv, Dobronán. Balkovics András, Brezinyén. 
Rheinländer Gusztáv, Garamszegen. 

C.) Építkezések, áldozatok, felszerelések. Bácsban: Beska két 
aczélharangot hozatott Bochunból 400 frtért. Cservenkán Lölbach 
Ádám 200 frtért tűzmentes pénztárt ajándékozott az egyháznak. 
Kiszács orgonát állíttatott s épületekre költött 380 irtot. — Kulpin 
egy uj, 16,000 frtra előirányozott templom építéshez hozzá fogott. — 
Lality tornyát bádoggal fedette, templomát javította 3000 frtnyi költ-
séggel. — Neudorf uj iskolát épitett. — Petrovácz egy új felsőbb isko-
lára 60,000 téglát égettetett. Lj-Sove templomát 220 frttal javította. 
Uj-Verbász 900 frtnyi tartozását törlesztette. 

Bánátban: Sándorfalva temploma építéséhez ismét 112,000 téglát 
veretett s pénzalapját 188 frttal gyarapította, mely összeg önkéntes 
adakozásból folyt be. Egy 170 frtos harmoniumot szerzett. — Resitza 
egyházi épületei javítására 300 frtot fordított. Mramorak egy 300 frtos 
harmoniumot vett. Antalfalva egy 3-ik tanítói állomást szervezett. Birda 
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önkéntes adományokból befolyt 205 frton harmoniumot vett Haidu-
sicza temploma javítására 125 frtot fordított. Vukova 50 éves fennál-
lásának ünnepélye alkalmából 160 frtot gyűjtött egy 3-ik harano-
beszerzésére; ú j iskolát épített. Franzfeld templomát újította; egy 4-ik 
tanítói állomást szervezett. A pancsovai egyházhoz tártozó már 1000 
lelket számláló Marienfeldi leányegyház két — tót és német — iskolát 
épített, 5821 frtot fordítván e czélra; egy 3-ik harangot vett 270 frtért, 

Békésben: Alberti templom építési alapját 711 írttal szaporította. 
Az eddig e czélra gyűjtött 2842 frt gyümölcsözőleg van kihelyezve. 
Apatelek dézsmaváltságát 350 írttal törlesztette, 109 frt adó hátralé-
kot lefizetett, nem külömben a főiskolai hátralékból 100 frtot, a pap-
lakot 170 frt költséggel újra fedette. Bánfalva egyházi épületeit javí-
tatta. — Bánhegyes egyházi magtárt épített 380 frton; a nők egy 
keresztelő edényre 70 frtot gyűjtöttek, az iskolát új padokkal szerelte 
fel. — Mező-Berényben a szláv ajkú egyházban Boldis Jánosné az 
egyház, lelkész és tanítóknak 180 frtot hagyományozott. B.-Csabán, a 
kastélyi iskolában egy új díszes tantermet építtetett az egyház, egy 
harmadik magyar nép iskolát állított, s — egy új 15,000 írtra előirá-
nyozott templomot építtet. Tiszaföldvár templomát 2687 frttal javítatta. 
Egy új iskolára 2300 frttal rendelkezik, mely tőkében bennfoglaltatik 
néhai Nagy Józsefné asszony 500 frt. kegyes adománya, melyet az 
egyháznak orgona szerzésre hagyott. — Gyomán az egyház magtárt 
épített; 50 frtnyi önkénytes adománynyal oltárt és szószéket díszített. 
Tót-Komlós új iskolát szándékozván építeni, 100,000 téglát égettetett. 
Makón Gombo Mózes 100 frtot hagyományozott az ev. egyháznak. 
Nagy-Lakon önkénytes adományok és végrendeleti hagyományokból 
az év folytán 848 frt. folyt be az egyház pénztárába. — Orosházán — 
gróf Károlyi György ő nmlga a szénási leányháznak 7 hold földet 
adományozott, Orosháza községe az egyháznak két új iskola számára 
300—300 négyszegöl belső telket adott; kegyes adományokból befolyt 
307 frt és egy arany; az egyház a tervezett építkezésekhez 50,000 
téglát égettetett, 4,000 frtnyi adóságát végleg törlesztette, a főisk. 
hátralékból 608 frtot fizetett le; a 48-as kör 50 frtnyi ösztöndíj alapít-
ványt tett; a szenttornyai leányegyház új iskolai lakot épített s 
imaházát átalakította. — Pitvaros, a templom építési tőkéjét az év 
folytán 1,035 frttal gyarapította, mely 1874. végén 11,212 frtot tett. 
Szarvason, néhai Tassy Zsigmond úr örököse, t. Kontur TassyAmalia 
asszony róm. kath. az esp. főiskolára 500 frtot, és a szarvasi elemi 
iskolára 500 frtot ajándékozott, mely utóbbi összegből az egyház igen 
alkalmas helyen egy új iskola számára háztelket vásárolt. — Szegeden 
néhai Leffter Mihály ügyvéd az egyházra végrendeletileg 501 frtot 
hagyományozott; az egyház épületeinek javítására 271 frtot fordított. 
H.-M,Vásárhely egyházi épületeinek javítására 346 frtot költött. -
Barsban - az egyháznak jótékony czélokra tett evi adakozásainak 
összege 467 frt. - Budapesten — a magyar-német egyház templomát 

2 
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újítatta. A német egyház az ez évben választott lelkész lakására tetemes 
költséget fordított. Az új-pesti leányegyház harangot szerzett, ima és 
iskola házat épit. A váczi egyház iskolai helyiség átalakítására 780 
frtot adott ki. — Hontban — Csank, templom javításra 1,200 frtot 
fordított. Csali paplakát újra fedette; Középpalojta egyházi magtárt 
épített 380 frton. Prandorf iskoláját, Prencsfalu paplakát javítatta. A 
pribeli anyaegyházhoz tartózd' Keszihócz, új templomát e f. év okt. 
10-én ünnepélyesen fölszenteltette. — Nógrádban — Csesztve, csinos 
toronynyal ellátott templomot, új tanítói lakot tanteremmel épített. 
Mohora, uj temploma alapkövét tette le. A.-Sztregova iskolája építését 
befejezte. Szirák kisdedóvodát létesített. Turicska tantermét nagyította, 
bútorozta, úgy szintén Dobrocs is. Legénd, templomát javította. Riba 
tantermét bővítette. A.-Bodony az egyház javára szőllőtt vett. Turopolya 
egyházi takarék magtárt alapított. F.-Sztregova a tanítót gazdasági 
épületekkel látta el. Luczin és Lapujtő templomát fedeleztette. A.-Esz-
tergály tantermet épített. — Pestmegyében — Ácsán néhai B. Prónay 
Gábor a templom és családi sírbolt fenntartására hagyományozott egy 
5% 2,300 frtos állam kötvényt; ugyancsak ő, az acsai leégett paplakra 
100 frtot és 2,000 téglát; B. Prónay Dezső 100 frtot, az acsai elöljá-
róság 50 frtot. Marossy Károly gyűjtéséből 34 frt. több egyházak és 
egyesektől 121 frt. Az irsai templom újítására Irsay Károly, György 
és József urak ajándékoztak 200 frtot. Czinkota 800 frttal kijavította 
templomát. Csömör 200 frton oltárt készíttetett, ugyanott Ratzky úr, 
róm. kath. egy megaranyozott csillárt, 4 oltárgyertyatartót és egy 
feszületet ajándékozott. Péteri 916 frt költséggel újra fedette be temp-
lomát. Keczer Veszteg Susanna 100 frtot hagyományozott. Varga 
András és neje uj oltár terítőt ajándékoztak. Czegléd kijavította tem-
plomát, iskoláit, paplakát- s minderre 2,400 frtot fordított. Kolofont 
János 500 frtot hagyományozott. Fóthnak a pesti nőegylet egy kely-
het, tálkát, ostyatartót, keresztelő medenczét, kancsót és két szép oltári 
gyertyatartót ajándékozott. — Zólyomban — N.-Szalatnán uj iskola 
épült, nem külömben Kralócz-Kormosón, Szitna Lehotán; Ocsova 
3,000 frton vett házat, melyet iskolának idomit át s árából 1,300 frtot 
törlesztett. Ljeszkova 2000 frtra előirányzott iskolát épit; úgy szinte 
Lukava, Garam-Berzencze. Badin leégett iskoláját mellék épületeivel 
együtt újra építette; Garamszegen a tanítói lak kipadoltatott, a szük-
séges tölgyfát Ballik Armin ajándékozta. 

D) Segélyezések, hagyományok. 1. Az állam részéről 5000 frt. 
2. A Gusztáv Adolf egylet részéről a következő egyházaink részesültek: 
Bagonya 37 frt 22 kr. — Bánáti diaspora 537 frt 40 kr. — Ferdi-
nandsberg 46 frt 53 kr. — Fóth 258 frt 75 kr. — Istvánfalva 32 frt 
57 kr, — Kaacs 40 frt 72 kr. — Kis-Semlak 25 frt 95 kr. — Léva 
16 frt 28 kr. — Mokra 81 frt 43 kr. — Újvidék 46 frt 53 kr. — 
Neudorf 9 frt 77 kr. — Buda 290 frt 81 kr. — Pesti árvaház 32 frt 
57 kr. — Reschitza 134 frt 60 kr. — Sándorfalva 73 frt 30 kr. — 
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Stederdorf 69 frt 80 kvSécsény 162 frt 86 kr. - Szeged 654 frt 70kr. 
— Szent-Iván (Nógrádban) 48 frt 80 kr. Török-Becse 203 frt 58 kr. 
— Versetz 162 frt 86 kr. — Vácz 122 frt 15 kr. - Fehértemplom 
162 frt 86 kr Zsidó 34 frt 20 kr. - Zólyom, Lipcse 244 frt 30 kr. 
— es ükruczky papözvegy Beszterczebányán 16 írt 28 kr. - öszvesen 

•3,543 frt 82 kr. 
3. Ferdinandsbergnek B. Haber Lajos 50 frtot adományozott. Az 

antalfal vi egyház részére a község 50 hold szántó földet hasittatott ki. 
A fehértemplomi leányegyháznak, Kunz asszonyság szép oltárteritőt, 
Humbert földbirtokos 12 db. diszkötésíi énekes könyvet és 12 db! 
kátét ajándékozott. A temesvári egyháznak az ottani takarék pénztár 
100 frtot. Nyamessny Berta asszonyság szép oltárteritőt és értékes 
biblia vánkost. Resitzának a cs. k. szabadm. vasúti társulat 4,000 frt 
5% kölcsönt adott oly czélból, hogy 7°/0 4,000 frt adóságát kifizesse; 
azonkivül az eddig nyújtott 6 öl tűzifát 10 ölre emelte. A lugosi egy-
háznak buzgó lelkésze Schreiner L. és ifj. Asbóth Mór egyház tag 
465 frtot gyűjtöttek; Br. Korff neje 88 frtot adott az egyházra. Ns. 
Billmann Márton tanfelügyelő a méter mérték tanszereivel ajándékozta 
meg az egyház iskoláját. Kellemesi Melczer István ő Excell. 40 frtnyi 
értékű tanszereket adományozott a birdai iskolának. Huszár Imre 
N.-Becskereknek 200 frtct hagyományozott. Körmöczbánya városa 
500 frtot adott az egyháznak. A budapesti német egyháznak Grundt 
Károly Ágoston 100 frt. Meyer János 100 frtot hagyományozott. A 
budai egyház 4,700 frtot nyert sorsjátékon, melyből 2,400 frtnyi adó-
ságot törlesztett, a többit tőkésítette. Azonkivül az egyesült fővárosi 
takarékpénztártól 100 irtot. Krőmer György hagyatékából 300 frtot. 
Ó-Buda kapott a Duna gőzhajó társulattól 100 frtot. Bátnak,Kiskovszky 
János presbyter az uj templom díszítésére 1,500 frtot adományozott; 
Selmeczbányán Hell Adalbert róm. kath. az evang. nőegyletnek 915 
frtot hagyományozott. Derzsenyén Szkladka Susanna egy szántó föl-
det és egy rétet hagyott az egyháznak. Darázsiban, Sinkovicz János 
100 frtot, templomépitésre; Felső-Rakonczán, Daray Imre 270 frt alap-
tökét tett az egyháznak. F.-Palojtán a tanitó fizetésére Godra Sámuel 
490 frtot, s ugyan ő az esp. papi özvegy-árva intézetnek 200 frtot 
hagyott. Prencsfalun egy magát megnevezni nem akaró nő, e templo-
mot egy oltár képpel díszítette fel s egyházi czélokra 10 frtot adott. 
Ácsán — iskolai könyvekre B. Prónay Podmaniczky Karolina 100 
frtot úgyszinte B. Prónay Gábor 100 frtot hagyományozott. — 
A szarvasi főiskolára következő jelentékenyebb adományozások tör-
téntek: I. a könyvtárt gyarapította főtiszt, Dr. Székács József 122, a 
magyar tudományos Akadémia 67 kötetnyi ajándékkal; 2. a termé-
szetrajzi muzeumnak Chovan Károly tanár saját tudományosán es 
költséggel alakított ásvány és kőzet gyűjteményei átengedte: o. pénz-
ben ajándékoztak: Nagyságos Kontur Józseíne Szarvason (vallásra 
nézve róm. kath. nő) a tanoda szükségeinek fedezesere oOO frtot; 
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Zsilinszky Mihály tanárkodása emlékéül rajzjutalom — alapítvány 
czimen 100 frtot; Masznyik János t. földvári lelkész, az építkezési 
alapra 100 frtot; szintúgy Jankó János művész 25 irtot; özvegy Kva-
csala Jánosné Szarvason a tápdára 20 frtot, a tanároknak pedig 288 
régi ezüst húszast, jelezve utóbbra kegyes szándékát, hogy a tanodára 
nagyobb szerű alapítványt akar tenni. 

f r % 

O nmlt. Trefort minister úr a szarvasi főiskolának „Romer Flóris 
rőmaifeliratos emlékek" díszművet küldte meg ajándékul; azonkívül a 
népiskolák számára a métermérték és színezett szemléleti képeket. 

Luther-emlékre gyűlt be : a bánáti esperességből 53 frt 30 kr., a 
bácskai esperességből 24 frt, a békésiből 40 frt 20 kr., Barsból 8 frt 
20 kr., Hontból 34 frt, a pestmegyei esperességből 70 frt, a zólyomi-
ból 58 írt 45 kr; összesen 288 frt 15 kr. 

E) Hittanár-tanítójelöltek. Tanári vizsgára jelentkeztek : dr. 
Kari János és Micsinay János. Külföldre kimenendok : Farkas Géza, 
Kmetty János. — Botka, József, Csernák János, Gally János, Krámer 
György, képesítő oklevelet kaptak a szarvasi képezdétől. 

F) 1. Papgyámolda. A tőke volt 1874. június 30-án 3263 frt 65 
kr., a Breznyik-féle 100-forintos adománynyal és kamatokból 1874/5 dik 
évben szaporodott 349 frt 83 krral, s e szerint magyar földhitelintézeti 
záloglevelekben 3600 frt, készpénzben 13 frt. 

2. A Glosius-Artner-féle alapítványból 100 frtot élveznek : Ka-
nya Pál, Stuhlmüller Sámuel 1 fél évig 50 frtot, Turcsányi Adolf. 
80 frtot élveznek : Mód Mihály, Fűrész Ferencz, Gretzmacher János. 
60 frtot élveznek : Ritter Mária, Szalay Katalin, Krausz Teréz, Fuhr-
mann Erzsébet, Klementis Cecília, Molitorisz Ernesztina, Mocskónyi 
Jozefa, Okrutzky Emilia. A Sámuel és Dániel Glosius-féle alapítvány-
ból ösztöndíjat nyertek : 70 frtot Frankendorfer C., Hanesz Sámuel, 
Ringbauer Gusztáv, Veres József, Kirchner Elek, Frint Lajos, Hla-
vacsek András, Schönvieszner Károly. — A nyugdíj alaptőkéje 
32,411 frt 26 kr. — Nyugdijat élveznek : Feil Frigyes (sept. 13-án 
meghalt) 300 frtot, Dürringer János 300 frtot, Vagner Vilhelmina 
300 frtot, Melezer Zsuzsánna 136 frtot, Szénássy Paulina 100 frtot, 
összesen 1136 frt. 



G) Az esp. özv. árvaintézetek állapotának kimutatása : 

Esperesség Tőke 1874/5. 
szaporodás 

nyugdíja-
zások 
száma 

Nyugdij-
összeg 

Bács-szerémi leik. 
Bánát 
Bars  
Békés 
Budapest 
Hont . . , . . . . 
a) Nógrád 
b) Bánóczy-féle . . . . 
Tanítóké 
Pestmegye 
Zólyom 
Grenzner-féle 

8441 
7805 

787 
24924 
32411 

7505 
15627 
12364 
2837 

18509 
8568 
2430 

1714 
471 

21 
1774 
2461 

440 
405 

285 
1249 
398 

11 
9 

19 
4 

11 
24 

19 
6 
5 

449 
600 

1585 
836 

752 
954 

784 
289 

61 
Összeg 142208 9218 108 6310 

H) Népmozgalom : 

Esperesség Kereszt. Temett, Eskett. Lélekszám 

Bács 
Bánát . 
Bars  
Békés 
Budapest 
Hont 
Nógrád 
Pestmegye 
Zólyom 

i 
3102 
1541 

96 
5516 

744 
728 

1560 
2144 
1310 

2775 
1305 

104 
4355 

733 
790 

2067 
2171 
1220 

835 
293 

34 
1455 

189 
250 
595 
445 
402 

61024 
28078 

2823 
90665 
14890 
22738 
44747 
39580 
37242 

Összesen . . . . 16741 15520 4498 341787 

I) Kitüntetés : Medveczky Sámuel, n-szalatnai lelkész hivatalos-
kodásának 50-dik évét megünnepelte, mely alkalommal ot t.sztta.sa, 
egy díszes kötetéi bibliával ajándékozták meg. 

Ezeken kivül kötelességemnek tartom még a 
teni : A május 4-én Budapesten . . t o U j ! ^ j ^ f h S n 
megállapodása szerint felhívtam az egyházakat 1 rogy m 
gyászisteni tisztelettel tegyük megmaradandóvá elhányt g) 
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felügyelőnk emlékét. Ugyanakkor elrendeltem az újonnan választandó 
egyetemes felügyelőre adandó szavazást. Kívánatos, hogy a fölösleges 
kétszeres szavazás módján az egyetemes gyűlés változtasson ! 

Szentháromsági IX. és X-dik vasárnapokra gyász isteni tisztelet 
tartást hirdettem a kerület valamennyi egyházában, V. Ferdinánd bol-
dogult császár és apóst, király ő felségeért. 

A selmeczi főisk. érettségi vizsgáknál Farbaky István, a buda-
pestieknél Hunfalvy Pál urak sziveskedtek engem helyettesítni. 

A bács-szerémi esperességbe igazgatási nyelvül az eddig ott 
használt német-tót helyett a magyar hozatott be." 

Főtisztelendő Superintendens úr, ezen irásba foglalt jelentése 
végeztével, az érzelemtől áthatottan élőszóval azt csatolja még akitün-
tetésekről szóló pontjához, hogy ez év folytán magát e kerületet is 
kitüntetés érte a fejedelmi kegy azon nyilvánulósában, mely szerint ő 
Felsége, Radvánszky Antal úr ő méltóságát, kerületünk köztiszteletben 
álló felügyelőjét, családostól, a bárói rangra emelni méltóztatott. S 
midőn az érdem e diszes megjutalmazása felett, mint hiszi, az egész 
kerület egyhangú örömét nyilvánítja, egyszersmind azon esdekléssel 
fordul a kitüntetetthez, hogy nemes szivén e kerületnek úgy, mint az 
egész hazai protestáns egyháznak javát, az új méltóságban is régi hűsé-
gével hordozza. 

A kerület a legélénkebb részvéttel csatlakozik főpászto-
rának mindez öröme nyilvánításához, mind a kitüntetetthez 
intézett kérelméhez. Superintendens urnák pedig köszönetet 
szavaz e kimerítő jelentéseért, s ennek egész terjedelmében 
jegyzőkönyvébe felvételét határozza. Azonkívül, a hallot-
takból arról győződvén meg a kerület, hogy e jelentésnek 
több pontja már e helyen igényel határozat hozatalt, az ügy-
rend 3-ik pontjának alapján, e pontok rögtöni tárgyalása 
tűzetik napirendre. 

2 , E határozat folytán tárgyaltatik: 

a) Superintendens urnák jelentésébe foglalt azon intézkedése, 
hogy általa az anyakönyvek magyar nyelven, mint az állam nyelvén 
való vezetése ajánltatott, javasoltatott, az ezeket itt ott még részint 
latin, részint egyéb nyelveken vezető lelkészeknek, kik közül azonban 
e jóakaratú s úgy hazafias mint felekezeti érdekű tanácsot, többen 
mindeddig nem teljesítették. 

A kerület teljesen helyeselve főpásztorának ezen orszá-
gos törvényen alapuló intézkedését, mely a törvénynek ez 
egyház kerület hatáskörében leendő érvényesítését czélozza: 
ezennel elrendeli, hogy az egyházi anyakönyvek az 1876-ik 
polgári esztendő első napjától kezdve, mindenütt magyar 
nyelven vezettessenek, s az esperes urakat oda utasítja, hogy 
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ott, a hol ez intézkedés életbeléptetésének szüksége még 
^ fennforog - a kerület e határozatát foganatosítsák, 

i u b) ^Jipermtendens úrnak azon körlevelét illetőleg, melyben a kerü-
le bell lelkészeket és tanítókat testületileg történendő tiltakozásra hivja 
tel, azon alaptalan vádak ellen, melyek több oldalról a magyarországi 
agost. hity. evangy. protestáns egyháznak, kiváltképen hivatalnokai 
ellen emeltettek, s egyersmind felszólítja őket határozott és a magyar 
hazafiság terén való állás elfoglalására : 

A kerület a legmelegebb köszönetet szavazza főpászto-
rának e kifogástalan magyar hazafias érzelmet ép úgy tanú-
sító, mint arra serkentő felszólalásáért, e körlevél kibocsá-
tását teljesen helyesnek ismeri el, s a benne foglalt tiltako-
zásnak minden betűjét, mint saját meggyőződése s állás pontja 
bű kifejezését, egész terjedelmében elfogadja. 

b) A főpásztori jelentésnek azon pontjára, mely az egyes egyházak 
által, a kerület megkérdezése nélkül kibocsátott sorsjegy — elárusitás 
kérdését foglalja magában: 

A kerület ezennel határozza: hogy bármely egyház 
akarjon is ezentúl s bármily egyházi czélból sorsjátékot 
rendezni: azt egyedül a kerületi elnökség tudtával s bele-
egyezésével cselekedheti. 

3. Az egyház kerületi főtőrvényszék tagjai, névszerint elnöke, 
alelnöke s ezeken kivül a világiak közül két, az egyháziak köziil bárom 
iilnök, úgy szinte a világiak közül öt — és az egyháziak közül is öt 
póttag lévén egy évre választandó: 

A szavazatok holnap, úgymint November 6-án, reggel, 
a közgyűlés megnyitása előtt, a kerületi elnökségnél lesznek 
benyújtandók. 

4 . A tavalyi gyűlés jk. 3-ik pontja kapcsolatában: 
a kerületi pénztár számadásai megvizsgálására, Kemény 
Mihály úr elnöklete alatt, 'Sembery István, Belohorszky Gá-
bor, Wladár János, Geduly Elek Ferencz, Petyko Imre, 
Osztroluczky Géjza és Csermák Kálmán urak küldetnek ki; 
Kemény Mihály bizottsági elnök úr, a számadási okmány-
okat a g y ű l é s szine előtt legott átvette; jelentésök a hétfői 
gyűlésre elváratik. 

5 U. a jk. 4-ik pontjához: 
az iskolai bizottmány tagjaivá: Veres Pál úr elnöklete alatt. 
Platthy György, Pulszky Agost, Doleschall handor, Kramar 
Béla, Breznyik János, Händl Vilmos és Batizíalvy István 
urak választattak, jelentésök elváratván. 

G . U g y a n e z e n tárgy kapcsolatában Győry V i l m o s ^ r u en egy-
házi iWyző jelentvén, hogy hivataloskodásának harmadik éve letelts,a 
kerüíetfUtasítások tizenhetedik része alapján az egyházi jegyzoseg új 
választással betöltendő: 
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a közgyűlés, a nevezettet további három évre egyhangúlag 
megválasztja. 

7. Az államsegélyért folyamodó egyházak és egyesek, valamint 
a kerületi segélyért folyamodó papözvegyek kérvényei átnézésére s a 
segélyezés milyen mérvben történendő ajánlására: 

Ft. Superintendens úr mint elnök, s a, beérkezett folyamod-
ványokat elnöki megbízásból esperességenként egyberende-
zett s könnyebb átnézés végett kivonatilag összeállított kerü-
leti jegyző mint előadó mellé, e kerületbéli minden esperes-
ség elnökei kéretnek fel, s egyszersmind utasíttatnak, hogy 
a segély kiosztását indítványozó tervezetök készítésénél, 
figyeljék meg a kerületnek ez idén is megújított azon régebbi 
határozatát, hogy az államsegélyből 1,500 frt adminisztratív 
czélokra lesz fordítandó. 

f§. A múlt évi közgyűlés jk. 10. pontja kapcsában. 
Az egyetemes gyűlésre ezen kerület részéről képviselő-

kül kiküldetnek a kerületi és esperességi elnökökön és főis-
kolai igazgatón kivül: Székács József, Szontagh Pál, Hun-
falvy Pál, Osztroluczky Géza, Dacsó Pál, Pettyko Imre, 
Trsztyenszky Ferencz, Thebusz János, Bartholomeidesz 
Gyula, Raab Károly, Hojcsi Sándor, Wladár Viktor, Wladár 
Miksa, 'Sembery István, Ivánka Imre, Pulszky Ágost, Zsi-
linszky Mihály, Csermák Kálmán, Kalmár Lajos, Stur Daniel 
Händl Vilmos és Győry Vilmos urak. 

9. Ugyanazon jk. 11 pontja nyomán olvastatik a kerület felső 
része iskolai bizottságának jelentése a mint következik: 

F ő t i s z t e l e n d ő s m é l t ó s á g o s k e r ü l e t i g y ű l é s ! 
A felső kerületi tanügyi bizottság részéről van szerencsénk az 

elemi tanügy köréből az 1874/5-ik tanévre vonatkozólag a következő-
ket tisztelettel jelenteni. 

1. Az i s k o l á k s z á m a s j e l l e g e . Barsban volt úgy mint 
tavaly 5 felekezeti s 2 községi, Hontban 51 felekezeti s 1 állami, Nóg-
rádban 99 felekezeti (tavaly 103) s 10 községi (tavaly 3), Zólyomban 
68 felekezeti s 4 községi, összesen 223 felekezeti s 17 felekezetnélküli 
iskola, illetőleg osztály. Amazok száma négygyei csökkent, ezeké 11-el 
szaporodott. 

2. A t a n í t ó k s z á m a : Barsban működött 4 rendes tanitó, egy 
üres állomás ideiglenes tanerővel volt ellátva; Hontban 51 rendes és 2 
segéd, Nógrádban?, Zólyomban 67 rendes és 2 segédtanító, nem szá-
mítva sehol a községi tanitóka;. 

3. T a n k ö t e l e s 6 - 12 éves gyermek volt: Barsban 285 (tavaly 
253), Hontban 2316 (tavaly 2365), Nógrádban 4819 (tavaly 4924) 
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? a v J l T b a n i f i ( t a A 4 1 f ' Ö S S Z e S e n U ' 7 0 1 ( l 9 " e l » b b mint tavaly) — J á r t pedig Barsban 302 (köztük 26 más vallású) Hont 
ban 2350, Nógrádban 4579, Zólyomban 4191, ő s s z e l 11 422 (63 i 
obb mint tavaly). - O k t a t á s n é l k ü l maradt tehát: Barsban 

(levonva a 26 idegent) 9 vagyis 3.1§V„ Hontban több volt a feljáró, 
mint a tanköteles (?), Nógrádban 240 vagyis 4.98«/ , Zólyomban 90 
vagyis 2 o/ Megjegyzendő azonban, hogy a nógrádi feljárók közt 
nincsenek beszámítva a községi iskolákat látogató gyermekek, mert 
azok számát a jelentésttevő főesperes úr nem ismeri. Esik pedig, nem 
számítva a községi tanodákat, egy tanítóra Barsban 60, Hontban 44, 
Nógrádban?, Zólyomban 60 tanuló. 

Az i s m é t l ő t a n í t á s t illetőleg a következőket jelenthetjük: 
T a n k ö t e l e s volt Barsban 148, Hontban?, Nógrádban 1673, Zólyom-
ban 1407. Ezek közül járt Barsban (1 egyházban rendesen, egyben 
csupán télen) 84, Hontbői annyit jelentenek, hogy „az ismétlő iskola 
mindenütt folyamatban van;" Nógrádban járt 880, Zólyomban 
984. — Hontot tekintetbe nem véve, mert számokat ismét nem 
közölt, a többi három esperességben járt tavaly 3375 tanköteles közül 
2455 vagyis 7 2 . h o l o t t ezidén 3228 tanköteles közül csak 1948 
vagyis 60.8470 látogatta az ismétlő tanfolyamot. Itt tehát sajnálattal 
12.4O°/0-nyi hanyatlást kell jeleznünk, mely százaléknak fele Zólyomra, 
valamivel kevesebb Nógrádra, s kis része Barsra esik. 

4. A t a n é v hossza hol 8, hol 9, hol 10 hónap, de megfe-
lel mindenütt a törvény követelményének. 

5. Az i s k o l a i é p ü l e t e k á l l a p o t á t tekintve jelenthetjük, 
hogy Barsban ezidén is úgy mint tavaly 4 iskola a törvénynek teljesen 
megfelelt, 1 nem; Hontban „azok állapota évről évre javul;" Nógrád 
e tekintetben mit sem jelentett; Zólyomban, hol a lefolyt évben 4 uj 
iskola épült s 2 építtetik, 45 iskolaház törvényszerű, 12 kielégítő s 7 
rosz állapotban van ; 2 helyen nincs iskola, 

6. A t a n s z o b á k f e l s z e r e l é s é t illetőleg Barsban ezidén is 
mint tavaly 3 fel volt szerelve, 2 nem; Hontban, hol „a tantermek teljes 
felszerelése esperességilegelrendeltetett,reménylhető,hogy a legközelebbi 
évben nem lesz fel nem szerelt, s a törvény igényeinek meg nem felelő 
iskola" (adja Isten!); Nógrád iskoláinak nagy része fel van szerelve,a 
szükséges naplók, sőt némelyütt osztályzati könyvek is be vannak 
hozva: van azonban Nógrádnak 9 iskolája, melynek számoló tablaja 
sincsen; Zólyomból tavalyhoz képest aligha jelezhető haladas: de a 
szükséges naplókkal a zólyomi iskolák kivétel nélkül el vannak latva s 
sok helyen osztályzati könyvek is vezettetnek. 

7 A mi a t a n k ö n y v e k e t illeti, Barsnak 2 iskolajában azok 
egyöntetűsége be van hozva (mily J ^ « ^ 



28 

nem jelenthetünk semmit; Nógrád jelenti, hogy 96 iskolájaesperességi 
egyöntetű tanterv szerint tanított; de micsodakönyvek alapján, arrólnincs 
tudomásunk; Zólyom minden iskolájában az esperességileg kiadott skerü-
letileg ajánlt könyvek (espgi a b c — és könyv, Doleschall kátéja, 
Skolnik, Koppá nyelvtana) szerint folyik a tanítás; olvasó könyvül 
használtatik hol az „ Uj Szövetség," hol az „Énekes könyv," hol mind 
a kettő. 

8. Az i s k o l a i t a n á c s Barsban „ez évben is kevés sikert 
mutatott:" a honti és nógrádiról mi sem jelentetik; a zólyomi 6 gyű-
lést tartott s többek közt kidolgozott egy a törvény, illetőleg min. ren-
delet igényeinek megfelelő leczkerendet, mely szerint az egy tanító-
val biró iskolák tanulói is 6 osztályba vannak sorozva s a törvény 
követelte tantárgyakat mind külön-külön fokozatosan tanulják. 

9. Az i r o d a l o m teréről jelenthetjük, hogy Zólyom Skolnikját 
második kiadásban most nyomtatja s egy az 1876/7-ik évben behozandó 
olvasókönyvön szorgalmasan dolgozik. 

Midőn mindezeket tisztelettel bejelentettük volna, el nem hallgat-
hatjuk azon minél tovább, annál erősebb meggyőződésünket, hogy mi 
ezen évi jelentéseinkkel meglehetősen hiányos s felesleges munkát 
végezünk. A hány jelentésünk feküdt, a T. Cz. kerületi gyűlés asztalán, 
mindegyikből hangzott azon panaszunk, hogy az esperességek jelen-
tései tökéletlenek, hogy a tankönyvek egyöntetűségét illetőleg vajmi 
kevés történik, hogy a kerület határozatai épen az elemi tanügy terén 
nagyobbrészt ad acta tétetnek stb. S ezen panaszt most is kellene 
ismételnünk. 

Nem akarván azonban ily hiányos s különben is felesleges munkát 
tovább is teljesíteni, mert hisz a T. Cz. kerület különben is a ft. Supe-
rintendens úr évi jelentéséből ugyanazon adatok birtokába jut, melye-
ket mi csak tökéletlenül állithatunk össze: az eddigi bizalmat megkö-
szönve, kérjük a T. Cz. közgyűlést, hogy minket megbízatásunk alól 
feloldva, eddigi teendőinkkel — ha azt csakugyan szükségesnek találja 
— más, tán tágabb hatáskörű bizottságot megtisztelni méltóztassék. 
Minden esetre azonban szükséges uj elnökről gondoskodni; mert e felső 
tanügyi bizottmány eddigi elnöke más iskolai kerületbe tevén át laká-
sát, a bizottság tagjaival nem érintkezhetik s tisztjében kellőleg el nem 
járhat többé; s ebből kifolyólag azután magától következik, hogy a 
bizottságot az uj elnök közelében lakó tagokból keilend összeállítani. 

Beszterczebányán s Budapesten 1875-ik szept 15-én. Mély 
tisztelettel maradtunk a főtisztelendő s méltóságos kerületi gyűlés 
alázatos szolgái Doleschall Sándor, bizott. elnök. Raab Károly, bizott, 

jegyző. Groszmann Lajos, Krcméry Ágost. 

Ugyszinte olvastatik a kerület alsó része iskolai bizottsága elnö-
kének azon nyilatkozata, hogy sem az egyetemes gyűlés által készí-
tetni és kiadatni rendelt népiskolai rovatos íveket meg nem kaphatván, 
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s így azokat az esperes uraknak el sem küldhetvén, sem az illető 
esperessegekből semminemű a népiskolákra vonatkozó adatokat kezei-
hez nem kapván: alapos és a czélnak megfelelő jelentést nem tehet-

A kerület a felső részbeli bizottság lemondását nem fogadja 
el, hanem ezt eddigi minőségében a megbizatásában°való 
eljárásra tovább is felhívja. A hiányos alapokon összeállítani 
kényszerűit s így a czélnak teljesen meg nem felelhető 
jelentések folytán, úgy szinte azon körülménynél fogva, 
hogy az egyetemes gyűlés 1874. jk. 30 pontjában elrendelt 
táblázatok a kerületnek mindezideig sem küldettek meg: 
mely akadály folytán az óhajtott egyöntetű értesülés úgy 
sem lenne elérhető: a bányakerület ez idén az egyetemre 
nem fog jelentést felterjeszthetni. 

Í O . Ugyanezen tárgy kapcsában a békési esperesség részéről 
jelentés tétetvén, hogy nevezett esperesség egy rovatos ív — mintát 
kívánna felterjesztetni adalék gyanánt azon bizottság munkálatához, 
mely az egyetemes gyűlés által rendeltetett el: 

A kerület az egyetemre menő követeit ezen rovatos ív-
minta átszolgáltatására utasítja. 

A g y ű l é s 2-ik n a p j á n , a z a z n o v e m b e r 6-án. 

11. A tegnapi napon tartott gyűlés jkve felolvastatván 
hitelesíttetett 

12. A tegnapi gyűlés határozatához képest az egyházkerü-
leti főtörvényszék tagjaira az elnökségnél beadott szavazatok össze-
olvastatván, — 

megválasztattak 1 év tartamára: 
Kerületi főtörvényszéki elnökül: Szontagh Pál, alelnö-

kül: Görgey István, rendes birákul: Moravcsik Mihály, 
Sárkány Sámuel, Dr. Szelényi Károly, Rudnay József, Dol-
leschal Sándor, pótbirákul: Székács József, Scholcz Gusz-
táv, Bachat Dániel, Melczer Gyula, Gosztonyi János, Győry 
Elek, Schranz János, Veres Pál, Földváry Mihály, Pulszky 
Ágost, Batizfalvy István, Péterffy Sándor. 

13. A mult évi jkv. 15. ptja kapcsában Breznyik János, 
selmeezi igazgató tanár úr részletes jelentést tesz a selmeczi fogym-
nasTum állapotáról és azon kérelemmel fordúl a kerülethez hogy az 
ezen főiskolának a múlt évben nyújtott 3000 frt gyámolitás neki 
íövendőre is nyújtani és a nős tanároknak a múlt évben engedélyeze 
fejenkénti 5o" frtüyi drágasági pótlékot jövendőre is megadni 
kegyeskedjék. ^ ^ ^ ^ , , j e l e n t é s é t t u d o m á 8 ü l 
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veszi, a selmeczi főiskolának eddig nyújtott 3000 frt. gyá-
molítást és a nős tanároknak a múlt évben engedélyezett 
fejenkénti 50 frt. drágasági pótlékot ezen évre is meg-
szavazza. 

14. A selmeczi főgymnasium igazgató tanácsa által előter-
jesztetik, hogy az ezen főgymnásiumba járó kath. gyermekeket vallásra 
oktató róra. kath. katechéta az oktatásért fizetést követel. 

Mivel a törvény értelmében minden egyes hitfelekezet 
a hozzá tartozó gyermekek vallásbani oktatásáról gondos-
kodni tartozik, a selmeczi főgymnasiumba járó kath. 
gyermekek névsorának közlése mellett az ottani kath. egyház 
felszólítandó, miszerint a kath. gyermekek a kath. vallás-
bani oktatásáról gondoskodjék. 

15. Superintendens ár által három hitjelölt folyamodványa 
beterjesztetvén, kik a némethoni egyetemekre, kimenni szándékozván, 
magukat a kerületi ösztöndíjban részesítetni kérik, 

folyamodó hitjelöltek, névszerinti Farkas Géza, Kmety 
János és Placskó István, az 1869. évi jkv. 21. pontjának 
figyelemben tartása mellett egyenként 40 o. ért. frt. ösztön-
dijban részesítetni határozfcatnak. 

16. A mult évi jkv. 16. ptja nyomán felolvastatván a 
bánsági esperes úr a bánsági diaspora állapotáról tett jelentése, mely-
szerint a bánáti missió, mivel a múlt évi kerületi közgyűlés határo-
zata alapján most már a segéd utazó lelkész is alkalmaztatnék, ez év 
folytán az eddiginél szélesebb körre fogja kiterjeszteni áldásdús 
működését, 

örvendetes tudomásul vétetik. 

17. A múlt évi jkv. 21. ptja kapcsában jelenti főt. supe-
rintendens úr, hogy a kerületi költségvetés köröztetvén, az esperessé-
gek által megjegyzés nélkül elfogadtatott. 

Tudomásul szolgál 

18. A múlt évi jkv. 30. ptja nyomán felügyelő úr jelenti, hogy a zsi-
nati előmunkálatok érdekében egyes esperességek véleménye eddigelé 
sem érkezettbe, és hogy ehhez képest az általános véleményt összeállítani 
e mai napig sem volt lehetséges. 

A véleményes jelentéseiket be nem adott esperességek 
azok beterjesztésére elnökileg felhivatni határoztattak. 

Í O . A múlt évi jkv. 31. ptja kapcsolatában felolvastatik 
a m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium 1875. febr. 1-én 2679 
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sz. a. kelt leirata, mely szerint a kerület részére az 1874. 
évre megállapított államsegélyről fölterjesztett számadás helyesnek 
találtatott. 

Tudomásul vétetik. 

20. U. e. jkv. 31. ptja kapcsában jelenti kerületi felü-
gyelő úr , hogy a losonczi állami tanitóképezdében előfordulható 
változás esetére a szláv nyelv 300 frt. évdíjjal járó tanításának a 
vallás oktatóra való bizása tárgyában tett kérelemnek a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi minisztérium által hely adatott. 

Tudomásul vétetik. 

2\. U. e. jkv. 31. ptjára vonatkozással felolvastatván 
Massányi Mihály, lévai lelkész űr jelentése az általa a lévai állami 
tanitóképezdében teljesített vallástani oktatásról —, 

tudomásul vétetik. 

22. U. e. jkv 35. ptja kapcsában olvastattak a vallás 
és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak a f. év közben a superin-
tendens úrhoz leérkezett és elnökileg legott elintézett következő tár-
gyakbani leiratai 

a) 18608 sz. a. 1874. aug. 2. A theologiai, jogtani 
intézetek s a középtanodák táblázatos statistikai kimu-
tatásai közvetlenül az országos m. kir. statistikai hivatalhoz 
küldendők. 

b) 1222. elli. sz. a. 1874. szept. 4. A műszaki tiszt vise-
lőkhez intézett hivatalos megkeresések az illető h i v a t a l h o z 
intézendők. 

c) 22369. sz. a, 1874. szept. 14. Schmausz Ferencz 
bácsmegyei torsai jegyző alapítványáról szóló értesítés. 

d) 23297 sz. a. 1874. szept. 7. Az őszi fegyver-
gyakorlatokra behívott védköteles tanitók ideiglenes helyet-
tesítéséről. 

e) 27481. sz. a 1874. szept. 21. A lipótvári kir. orsz. 
fegyintézetnél megürült papi állomás betöltéséről. 

f) 1285 ein. sz. a. 1874. oktober 21. A tanitó egyletek 
(ha tisztán felekezetiek) levelezésükben nem élveznek porto-
mentességet. 

g) 27398. sz. a. 1874. okt. 6. A méter mérték tanítása 
segédeszközeiről. 

h) 15020 sz. a. 1874. okt. 23. Vukicevic Gy. Miklós 
szerbnyelvű „hazai és általános földrajza" eltiltatik. 

i) 29063 sz. a. 1874. nov. 5. A pesti „Népoktatási kör" 
„Olvasókönyve" ajánltatik. 

k) 26521. sz. a. 1874. okt. 31. s ezzel a honvédelmi 



minisztérium 26521.sz. a. 1874. szept. 7-én kelt körrendelete. 
A honvédségbe besorozott papjelöltek vagy növendékek pappá 
szenteltetésének a zászlóalj parancsnokságánál való beje-
lentéséről. 

1) 27239 sz. a. 1874 okt. 1. A korponai járásbíróság 
eljárása helyeseltetik a kerület megkeresése ellenében. 

m) 29560. sz. a. 1874. nov. 11. A halálesetek hivatalos 
bejelentése sürgettetik. 

n) 31899 sz. a. 1874. nov. 20. Az iskolákban használt 
számtani könyvek, a méter-mértékrendszerre átalakít.andók. 

o) 9097. sz. a Szegeden 1874 decz. 11. kelt meg-
keresése a Régim. Comm. melyben Sárkány Emil theo-
logiai tanfolyamának mikor történt megkezdéséről szóló' 
bizonyítvány kéretik. 

p) 94. sz. a. 1874. decz. 7. a pesti 1. honvédzászlóalj 
megkeresése, Achim Mihály honvéd és Gyón község felszentelt 
lelkésze, felszentelési okmánya érdekében. 

q) 33169. sz. a. 1874. decz. 14. „A római feliratos 
emlékek" czímű munka egy példánya, a szarvasi főiskolának 
megküldetik. 

r) 32685 sz. a. 1874. decz. 18. Mindazon a papi állás-
hoz tartozó egyénekről, kik a honvédség legelső felállítása 
óta, tehát 1 869. év óta a honvédséghez besoroztatván, szen-
teltettek fel, — szóló kimutatás kívántatik. 

s) 79. ein. sz. a. 1875. jan. 21. Az országos statisztikai 
adatok pontosságáról. 

t) 34,989. sz. a. 1875. jan. 6. A „Szemléleti képek" 
ajánltatnak. 

u) 922. sz. a. 1875. jan 13. A budapesti és kolozsvári 
egyetemeknél tartandó tudori szigorlatok szabályrendelete. 

v) 34,847, sz. a. 1875. jan. 13. A hivatalos levelek a 
hivatalhoz czímzendők. 

x) 1410. k. k. General Commando zu Ofen, 1875. jan. 
28. jelenti, hogy Klimo Vilmos 1875. feb. 1-től tartalék tábori 
pappá neveztetett ki. 

y) 1409. U. a. 1875. jan. 28. jelent hasonlót Bakay 
Péterről. 

z) 1590. sz. a. 1875. jan. 21. Vélemény adás kívántatik 
az új pesti evang. felekezeti iskola felöl. 

aa) 55. sz. a. 1875. jan. 17-én kelt irata b. Prónay 
Gábor egyet, felügyelőnek a másolatokban közlött magas 
miniszteri rendeletekkel a turocz-szent-mártonialgymnasium 
ügyében. 

bb) 563. sz. a. 1875. jan. 13. A nazarénusok irányá-
ban követendő eljárásról. 
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cc) 28,560. sz. a. 1875. jan. 30. Droppa Vilmos kine-
vezéséről a lipótvári orsz. fegyintézet papjává. 

dd) 2. sz. a. 1875. febr. 15-én k. megkeresése Lukácsy 
Sándor miniszteri biztosnak a községi faiskolák ügyében. 

ee) 1367. sz. a. 1875. febr. 9. A családi értesítőkben 
m i n d e n gyermek neve bejegyzendő; nemcsak az élők, 
hanem a megholtak is. 

ff) 699. sz. a. 1875. febr. 12. Az önkéntes katonai 
szolgálatra jogosítottak tanulmányi előmeneteléről benyúj-
tandó táblás kimutatás ügyében. 

gg) 4671. sz. a. 1875. márez. 2. Újvidék reáliskolájától 
a nyilvánossági jog megvonatik. 

hh) 35,408. sz. a. 1875. márcz. 5. A bélyegek stampig-
liával látandók el. 

ii) 4241. sz. a. 1875. febr. 27. A hadparancsnokságok-
hoz felküldött halotti bizonyítványok tökéletesebb szer-
kesztéséről. 

kk) 3186. sz. a. 1875. márcz. 4. A tanitó változások 
alkalmával mi módon történik a tanitás folytonosságának 
megóvása? 

11) 6535. sz. a. 1875. ápril 3. A horháti, dubraviczi és 
pojniki iskolák hiányos felszerelése s ellátása felől tett 
kérdések. 

mm) 559. ein. sz. a 1875. ápr. 2. Hazai tanintézetek 
külföldi államoktól és uralkodóktól segélyt el nem fogad-
hatnak. 

nn) 7424. sz. a. 1875. márcz. 30. A pancsovai egyház-
község kérvénye tárgyában az esperes vezetése alatt 
végbement presbyter választás megsemmisítése felől. 

oo) 8529. sz. a. 1875. ápril 17. A keleti marhavész 
megakadályoztatása ügyében teendő intézkedések. 

pp) 9075. sz. a. 1875. máj. 31. A honvédelmi minisz-
térium 13,320 sz. a. kelt átiratával egyben a hadkötelesek 
nősűlhetésének szabályzatáról. 

qq) 10,418. sz. a. 1875. jun. 5. A liptómegyei ág. 
evang. tanitók által 1870. évben kiadott „Prvá Öítanka" 
ezímű olvasókönyv eltiltatik. 

rr) 13,539. sz. a. 1875. jun. 12. A családi értesítők és 
hiv. kiállított halotti bizonyítványok pontos kiállításáról. 

ss) 13,036. sz. a. 1875. jun. 4. A néptanítók nyugdíj-
intézetének életbe léptetése érdekében kiadott s betöltendő 
táblázatok megküldetnek. 

tt) 13,706. sz. a. 1875. jun 14. Vélemény kérdés 
a nagyon csekély fizetésű néptanítók állásának javí-
tása felől 

4 
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uu) 9608 sz. a. 1875. jun. 9. A honvéd lelkészetre 
vonatkozo' szervi határozványok közlése. 

vv) 13,633. sz. a. 1875. jun. 16. A jogtudományi új 
vizsgálati rendszer folytán az ösztöndíjas jogtanulók ügyében 
kibocsátott szabályrendeletek. 

xx) 15,070. sz. a. 1875. julius 1. Zajacz András lelkész 
jelöltnek a Bánya kerülethez tartozásáról. 

yy) 14,668. sz. a. 1875. jun. 23. Paal Ferencz műve 
„Iskoláink és az egészségtan" 15 példányban megküldetik. 

zz) 1043. ein. sz. a. 1875. jul. 2. Meghívás Istenben 
boldogúlt néhai felséges V. Fendinand Király ünnepélyes 
eltemettetésére. 

a) 1066. ein. sz. a. 1875 jul. 6. Dicső emlékű V. Fer-
dinand király gyásza alkalmából a hivatalos kiadványok 
gyászpecséte elrendeltetik. 

ß) 15,664. sz. a. 1875. jul. 7. Vélemény kérdés a népis-
kolai takarékpénztárak felől. 

£) 14,421. sz. a. 1875. jul. 21. Szabályrendelet a hullák 
kiásatása és szállítása iránt. 

8) 20,377. sz. a. 1875. aug. 28. A községi faiskolák 
berendezésére vonatkozó miniszteri utasítás. 

e) 22,478. sz. a. 1874. szept 14. Magyarország dombor 
falitérképe ajánltatik. 

t) 16,117. sz, a. 1875. szept. 12. A „Kratky zemepis" 
czímű tankönyv használata eltiltatik. 

0 769. ein. sz. a. 1875. jul. 18. A új mértékredszer 
átszámítási táblázatok ajánltatnak. 

22,027. sz. a. 1875, okt. 3. A „Dejepis vseobecny a 
zvlástny Uhorskasvetsky anabozensky " czímű könyv népisko-
lai tankönyv használatból kitiltatik. 

U 21,986. sz.a. 1875. okt. 1. kelt rendelet, hogy az anya-
könyvvezető lelkészek a haláleset felvételi jegyzőkönyvek 
aláírására s esetleg az elhűnytakra és örökösökre vonatkozó 
rovatokba beigtatott hibás adatok kiigazitására utasítandok. 

{*•) 17,761. sz. a. 1875. szept. 5. a katonai személyek 
felett vezetendő anyakönyvek tárgyában. 

Tudomásul szolgálnak. — A katonai személyek felett 
vezetendő anyakönyvek tárgyában keletkezett miniszteri-
leirat következtében főtiszt, superintendens úr megbizatott, 
hogy az esperes urakkal egyetértésben gondoskodjék arról, 
miszerint a katonai személyek felett vezetendő anyaköny-
vekhez kellő nyomtatványok könyvárusi uton megkaphatok 
legyenek. 

23. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyve 37. pontja kapcsában 
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a békési esperesség a bányakerületi utasitások első részének 1. 2 3. 
ptjai módosítása tárgy altatván, 

a kerületi utasitások változatlanul meghagyattak, azonban a 
békési esperességhez tartozó Békés-Csabai, Szarvasi, Oros-
házi és Tót-Komlósi egyházaknak sajátszerű viszonyaik 
tekintetbevételével kivételesen megengedtetett, hogy új 
terhek megszavazásán, a helybeli felügyelő és presbyterium 
és a rendes papok és tanitók választásán kivíil, egyéb 
választás, nevezetesen a kerületi és egyetemes hivatalno-
kokra való szavazás és az illető egyházak egyébb helyi 
ügyeinek intézése a presbyterium által történhessék. 

24. A mult év jkv. 40 ptja kapcsában a budapesti espe-
resség felügyelője jelenti, hogy a pesti evang. egyház nincs azon 
helyzetben, miszerint a kerületi levéltár számára az eddiginél nagyobb 
helyet átengedhessen. — Föt. superintendens nr pedig előterjeszti, 
hogy az utóbbi 2 évi kerületi irományok B-Csabára átvitetvén, más 
levéltári helyiség kijelölésének szüksége egyelőre megszűnt. 

Mindkét rendbeli jelentés tudomásul vétetik és a kerü-
leti régibb levéltár az eddigi helyiségben meghagyatik. 

2 9 . A múlt évi jkv. 53. ptja kapcsában felolvastatik a 
Csomádi egyház folyamodványa, melyben a múlt évi kerületi közgyű-
lés azon határozatát, mely szerint az ezen egyház tagjai által lelkészül 
óhajtott Zvarinyi János hitjelölt, míg a kerületi utasítások VII. része 
I. szakaszának 2-ik pontjában megállapított törvényes kort, élete 24. 
évét el nem érte, a bányai egyház kerületben rendes lelkészszé nem 
választható, — megváltoztatni, a szabad lelkészválasztást megengedni, 
szükség esetére Zvarinyi János részére a korengedélyt megadatni 
kéri. — Egyidejűleg jelenti Sárkány Sámuel pestmegyei főesperes úr, 
hogy a lelkész választása Csornádon eddigelé a község daczos ellent-
állása miatt és illetve azért nem volt megejthető, mert a Csomádi egy-
ház tagjai, mivel a főesperes a kerületi utasítások VII. része I-ső 
szakaszának 2-ik pontjára és a kerületi gyűlés múlt évi határozataira 
tekintettel Zvarinyi János általok követelt kijelölését lehetetlennek 
kijelentette, a pap választáshoz fogni vonakodtak. 

A főesperes úr eljárása, mint a bányakerületi utasítá-
soknak tökéletesen megfelelő, helyeseltetik, a Csomádi egy-
ház felsőbbségének intézkedései ellenében tanúsított daczos 
ellentállása pedig roszaltatik. A kerület múlt évi köz-
gyűlésében hozott a jkv. 53. pontjában olvasható, Zvarinyi 
János rendes lelkészszé való megválaszthatására vonatkozó 
határozata fentartatik és a Csomádi egyház ezen határozat 
megváltoztatása, és mivel a korengedély megadása főt. 
superintendens úr hatásköréhez tartozik, a kor engedélynek 

3* 
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Zvarinyi János részére a kerület általi megadása iránti 
kérelmével elutasíttatik, fenn maradván joga, a korengedély 
Zvarinyi János részérei megadása iránt főt. superintendens 
árhoz folyamodhatni. — Pestmegyei főesperes úr pedig 
utasíttatik, megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy a 
lelkész választása Csornádon 6 hét alatt okvetlenül meg-
történjék. 

A g y ű l é s h a r m a d i k n a p j á n , a z a z n o v e m b e r 8-án 

36. A tegnapelőtti napon tartott gyűlés jegyzőkönyve 
felolvastatván 

hitelesíttetett. 

37. Olvastatik a gyűlés első napja jegyzökönyvének 4. pont-
jában kiküldött számvizsgáló bizottság e következő jelentése: 

Méltóságos és főtisztelendő ker. közgyűlés ! 

Az 1874/5-ik évi ker. számadások felülvizsgálatára ki levén 
küldve, feladatunkban eljártunk, s erről szóló jelentésünket van 
szerencsénk a következőkben tiszteletteljesen előterjeszteni: 

1. mindenek előtt olvastatván az állandó pénzügyi bizottságnak 
ide csatolt jelentése, valamint ugyanazon bizottság f. évi apr. hó 16. és 
nov. hó 2-án tartott gyűlésének jegyzőkönyve : a felülvizsgáló 
bizottság 

a hátralékok behajtására tett erélyes intézkedéseket helyesli és 
továbbra is ajánlja. 

Az 1874/5. évi költségvetést, mely a kerület összes egyházaival 
közölve volt s 240 frtnyi többletet mutat, tudomásul veszi; 

azon körülményre nézve pedig, miszerint az államsegély superin-
tendens úr által gyümölcsöző kamatozás végett Breznyik János úrnak 
adatott át : abbeli óhaját fejezi ki, hogy, — miután a kerületnek 
állandó pénzbizottsága van s minden őt illető pénzek csak is általa 
kezelhetők, — az államsegély ezentúl e bizottságnak adassék által. 

2. A felülvizsgált számadásokból kiderült, hogy a kerületi pénz-
tárnak volt a lefolyt évben 

bevétele 11,617 frt. 20 kr. 
kiadása 10,973 frt. 10 „ 

maradványa 644 frt. 10 kr. 

a pénztár állása pedig a számadások bezárásakor volt a következő. 
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Tőkében: 

a) egyeseknél 19,846 frt. 45 kr. 
b) értékpapírokban . . • . . 46,115 frt. — „ 

65,961 frt. 45 kr. 

Hátralékban: 

c) kamat hátralék 2049 frt. 24 kr. 
d) évi adakozási hátralék. . . . 1480 frt. 90 „ 
c) catkedr. és agent. hátralék . . 115 frt. 20 „ 

3645 frt. 34 kr. 

Ezen pénztár állása összehasonlítva a múlt évi pénztár állásával 
azt mutatja, hogy a pénztári vagyon az 1874/5évben, ide számítva 
a hátralékot is 756 frt. 65 krral szaporodott; de a hátralékok is 251 frt. 
83 krral szaporodtak. 

3. Mokossiniféle alapítvány tőkéje áll 13,660 frt. 58 krból. 
4. Németh Istvánféle alapítványi tőke : 
Földhitelintézeti zálog levelekben . 1400 frt. — kr. 
Takarékpénztárban 4 frt. 06 „ 
Készpénzben 79 frt. — „ 

Összesen 1483 frt. 06 kr. 

5. Esztergályiféle alapítvány most is, mint tavaly 315 frtból áll. 
6. A számadások a főkönyvi tételekkel és az előmutatott okmá-

nyokkal teljesen összehangzóknak s helyeseknek találtatván, pénz-
tárnok úr az 1874/5. számadasokra nézve minden további felelősség 
terhe alól felmentetni ajánltatik. 

7. Miután a számvizsgáló bizottság arról győződött meg, hogy 
a tartozók sorában olyanok is tatáltatnak, kikről felteszi, hogy befize-
téseiket csak a számadások záridejének figyelmen kivlil hagyása 
miatt nem teljesítik, a pénztárnok urat utasítandónak véli az iránt, 
hogy az ily nagyobb tartozókat junius 30-ik előtt a tartozások beter-
jesztésére figyelmeztesse. 

8. A szarvasi főiskola a Németh Istvánféle alapítványból 25 frtnyi 
jutalékát nem vévén fel, ez összeg rendelkezésére áll. 

Ezek után teljes tisztelettel maradtunk Budapesten 
1875. nov. hó 7-én 

a méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés 
alázatos szolgái: 

Kemény Mihály bizottsági elnök, Csermák Kálmán bizottsági 
jegyző, 'Sembery István bizottsági tag. 
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Tudomásul vétetik, a mennyiben pedig a jelentés 
némely pontja a kerület határozatának kimondását teszi 
szükségessé, határoztatik: 

a) hogy a kerület a bizottság jelentésének 1. pontjában 
foglalt javaslatát az államsegélynek a kiosztásiglan e bizott-
sághoz való áttételéről, nem fogadja el, hanem főtisztelendő 
superintendens urat felkéri, hogy ezen összeget az általa 
megkezdett módon, felügyelő úrral egyetértve, ezentúl is 
biztos helyen esetenként kamatoztassa, magától értetvén 
hogy aképen, hogy a kiosztás ideje elérkezvén, az egész 
összeg azonnal kiosztható legyen. 

b) a jelentés 6-ik pontja nyomán a kerület, Jákobéi 
József pénztárnok urat, az 1874/5-diki számadásokra nézve, 
minden további felelősség terhe alól felmenti. 

c) a jelentés 8-dik pontjában foglalt javaslat nyomán 
pedig a kerületi pénztárnok urat ezennel utasítja, hogy azon 
nagyobb tartozókat, kikről feltehető, hogy befizetéseiket 
csak a számadások záridejének figyelmen kívül hagyása 
miatt nem teljesítik, tartozásuk lefizetésére, junius 30-ika előtt 
figyelmeztesse. 

d) A szarvasi főiskola, a jelentés 8-dik pontja felől, 
jegyzőkönyvi kivonatban lesz értesítendő. 

3 0 . Olvastatik a tegnapelőtti gyűlés jegyzőkönyve 5-ik pont-
jában kiküldött tanügyi bizottság e következő jelentése: 

J elentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által nagys. Veres 
Pál úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak, a kerület kebelében 
létező középtanodák állásáról. 

A főtiszt, bányakerületben az 1874/5-ik iskolai év folytán három 
nyolcz osztályú teljes, egy öt osztálya, egy négy osztályú, végre egy 
három évi tanfolyamu tanítóképezde s igy összesen hét középtanoda 
létezett. 

I. A s z a r v a s i főiskola, a hozzá csatolt tanitóképezdével egy 
szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium tanárai közül 
egy a tanítóképezde igazgatója volt és ugyancsak három gymnasiumi 
tanár a tanitóképezdében, mint szaktanár működött. A tanítóképezde 
legfelső osztályának növendékei részint a gymnasium alsó osztályaiban, 
részint a helybeli népiskolában nyertek — módszertani utasítások 
alapján — gyakorlati képzést. Az összes főiskola tanereje 11 rendes, 
10 melléktanár; összesen 21 tanférfi. 

A tanítás a gymnaziuumban a megállapított tanterv szerint történt. 
A főiskola birtokában lévő könyvtári, természettudományi és régiségi 
gyűjtemények e tanévben is szépen szaporodtak. A tanárok évi összes 
fizetése tett 13,032 frt. 50 kr. (332 forinttal kevesebbet, mint a mult 
évben). A tanintézet összes jövedelme tett 24,054 frt. 80 krt. (1981 frt. 
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80 krral kevesebbet, mint a mult évben); kiadása pedig tett 22,611 
frt 50 krt;— a mutatkozó jövedelmi többletet 1443 frt. 30 krt. azépit-
kezés okozta terhek törlesztésére fordítja. — Az év elején beíratott a 
gymnaziumba összesen 425 tanuló (egygyel kevesebb, mint a mult 
évben). Vizsgálatot tett az év végén 403 (hárommal több mint a mult 
évben); a vizsgálattól elmaradt, részint kilépett 21, meghalt 1. Val-
lásukra nézve voltak agymnaziumitanulók: ágostai evag: 199; helvét 
hitv. 32, róm. hath, 59; görög hath. 1; görög keleti 35; izraelita 77. 
— Érettségi vizsgálatra jelentkezett 28 nyilvános, 3 magán,—összesen 
31 tanuló; ezek közül visszalépett 4, megvizsgáltatott 27, kik mind-
nyájan éretteknek nyilváníttattak.— A tanítóképezde három osztályába 
beíratott összesen 17 tanuló, kik mindnyájan tettek vizsgálatot s mind-
nyájan ágost. hitvallásuak voltak. — Tanitóképesítő vizsgálatot tettek 
4-en, kik mindnyájan tanítóságra képesíttetteknek ítéltettek. — A 
főiskola összes tanulói közül: össztöndíjbanrészesült 52; tandíjmentes 
volt 34; tápintézetben élelmeztetett ingyen 19, olcsón 80, összesen 
99. A tápintézetbeliek betegség esetén ingyen orvoslásban részesülnek. 
— Van esti convictusa is, mely a tápintézetnek függelékét képező, 
de attól egészen külön kezelt intézet s ebben 34 foritnyi évi díj fizetése 
mellett 37-en vettek részt. Van még az intézetnek zenedéje, rajz,- dal-és 
testgyakorlatiiskolája s Önképző köre. Az évi nyomatott értesítő „ Test 
és lélekalkat" czím alatt egy bölcsészeti értekezést közöl Rosenkranz és 
Esser nyomán Benka Gyula tanártól. 

II. A s e l m e c z i nyolcz osztályú főgymnazium tanereje: 8 
rendes, 2 segédtanár és 2 melléktanitó, összesen 12 tanférfi,kiknek évi 
fizetésők 7080 frt (110 forinttal több, mint a mult évben) A tantervhez 
alkalmazkodik azonban ugy, hogy némely tantárgyakat tanerők hiánya 
miatt kapcsolatosan tanit, u. m. a vallástant, magyar-német nyelvet, 
h ellen és római irodalmat az V, VI, a vallástant, latin, magyar s német 
n yelvet és bölcsészetet a VII, VIII osztályban. Az év elejénbeiratott a 
gymnasiumba összesen 234 tanuló (42-vel több mint a mult évben) 
s ezek közül ismét részint vizsgálatlan maradt, részint kilépett 11, 
meghalt 1 tanuló s igy vizsgálatot tett 222 tanuló (39-el több, mint a 
mult évben). — Vallásra nézve volt ágostai hitv. 142, helv. hitv. 27, 
unitárius 1, róm. kath. 46, izraelita 6. Érettségi vizsgálatra jelent-
kezett 19 nyilvános, 2. magán; összesen 21 tanuló, kik közül vissza-
lépett 3 s így megvizsgáltatott 18, s ezen megvizsgáltak közül javító 
vizsgálatra utasíttatott 1, érettnek nyilváníttatott 17. A könyvtár és 
taneszközök részint ajándék, részint vétel utján a lefolyt tanévben 
is szépen szaporodtak. A tápintézetben 140 növendék láttatott el 
ebéddel és vacsorával évi 42 foritnyi díjért, — szükség esetében orvosi 
segélylyel és gyógyszerekkel is. A tápdíjból 48-nak, hol kissebb hol 
nagyobb összeg engedtetett el; az elengedett összeg 748 forintot teszen. 
Tanpénzmentes volt 2; ösztöndíjas 19. Van a gymnasiumnak zeneinté-
zete, melyben 46-angyakoroltattak a zongorázásban hetenkénti 4 órában, 
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és pedig 13-an ingyen, 10—15 frt évi díjért 33-an. A rajz és test-
gyakorlat minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Gyorsírást 16-an 
tanultak. A lyceum egyletei voltak: a) a „Magyar önképző 74 taggal; 
b) a Dalegylet 33 rendes, 12 pártoló taggal; c) Zeneegylet, mely a 
mult évben alakult meg 7 munkálkodó s 116 pártoló taggal: d) Önsegély-
zőegylet 134 taggal s 315 forint tó'kepénzzel; e) Gyám, — illetőleg 
bibliaiegylet 75 taggal, kik az évben 67 forintot gyűjtöttek össze, 
mely összegen ujtestamentomok és bibliák vásároltatnak s küldetnek 
ágostai és helvét hitv. egyházakba ingyen elosztás végett. Megjegyzendő, 
hogy az egylet havi gyűléseiben nemcsak a gyűjtők számolnak be 
az általuk begyűjtött összegekről, hanem némely tagok vallásos és 
egyháztörténeti tartalmú olvasmányokkal, értekezésekkel és beszédek-
kel is lépnek föl. A tanintézet összes jövedelme volt 14, 867 frt 
(1353 forintal több, mint a mult évben); kiadása ellenben 13,916 frtot 
(500 forinttal több. mint a mult évben) tett. Pénztármaradványa 951 
frt. E tanintézet pár év óta minden tekintetben örvendetesen gya-
rapodik. 

III. A b u d a p e s t i nyolcz osztályú főgymnasium tanereje 10 
rendes,- 2 segédtanár és 3 melléktanitó, összesen 15 tanférfi, kiknek 
évi fizetésük 16,663 frt 33 kr. Teljesen a tantervhez ragaszkodik; a 
latin és német nyelvből s némely osztályokban a természetrajzbői egy-egy 
órával többet ád. Az év elején beíratott a gymnasiumba összesen 312 
(tízzel kevesebb, mint a mult évben) kik közül vizsgálatlan maradt 
8, kilépett 18, meghalt 1; s így vizsgálatot tett az évvégén 285 (6-tal 
több mint a mult évben). Vallásra nézve volt: ágost. hitv. 74, helv. 
hitv. 14, római kath. 26, görög keleti 3, izraelita 168. — Érettségi 
vizsgálatra jelentkezett 20 nyilvános, 2 magán; összesen 22 tanuló; 
megvizsgáltatott valamennyi s közülök érettnek Ítéltetett 21, javitó 
vizsgálatra utasíttatott 1. — A könyvtár és taneszközök vevés 
és ajándék utján tetemesen szaporodtak. A rajz és ének, az alsó 
négy osztályban kötelezett tantárgyak. A gymnasiumnak van három 
egylete, u. m. a magyar önképző kör 45 taggal; a német önképző 
kör 27 taggal; a segélyegylet 131 taggal, melyben tagdíjakból 
begyült 135 frt 94Va kr. kamatból 45 fr t , tehát összesen 180 
frt 94V2 k r ; segélyezésre fordíttatott 177 frt 69 kr, mely összeg-
ből segélyeztetett 12 tanuló. Az egylet vagyona 919 frt (19 frttal több 
mint a mult évben). — A dalárda a lefolyt évben nem alakult meg. 
Ösztöndíjas volt 4; tandíjmentes 22. Nagy hiánya az intézetnek, hogy 
nincsen tápintézete. Nyomtatott értesítőjében Szoltsányi Ferencz tanár-
tól „A rajztanítás behozataláról gymnasiumainkba" egy terjedelmes és 
érdekes értekezést közöl. A tanintézet összes évi jövedelme 20,101 
frt 46 kr s ugyanennyi a kiadása is (1231 frt 12krral kevesebb, mint 
a mult évben). 

IV. A b e s z t e r c z e b á n y a i öt osztályú gymnasium tanereje 
4 rendes, — 2 segédtanár és 3 melléktanitó, összesen 9 tanférfi, kik-
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nek évi fizetésök 4300 frt. A tantervet követi; rajz, ének és testgya-
korlat kötelezett tantárgyak; gyümölcsfa tenyésztésben is nyernek 
oktatást azon tanulók, akik erre önkényt vállalkoztak. Az év elején 
beiratott a gymnasiumba összesen 81 tanuló (33-al több, mint a múlt 
évben); közülök vizsgálatlan maradt 1, kilépett 2 s így megvizsgálta-
tott 78. Vallásra nézve volt: ág. hitv. 75, római katb. 1, izraelita 2.— 
Tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 4, mérsékelt díj mellett 
29 (18-al több, mint a mult évben. Tanpénzmentes volt 10. Van gya-
rapodó könyvtára és muzeuma s gyógyszeralapja, melynek rendeltetése 
a szegénytanulókat megbetegedésök esetén gyógyszerekkel ellátni; 
ezen alap tökéje 110 frt. Az intézet jövedelme volt az év folytán 6028 
frt 19 kr. (685 frt s 65 krajczárral több, mint a mult évben.)—Nyom-
tatott értesítőjében Rosenauer Károly tanár közli „A beszterczebányai 
ág. h. ev. gymnasium történetét." E ezikk elragadja a pálmát, nemcsak 
a bányakerületi, hanem az egész magyarhoni ág. hitv. gymnasiumok 
értesítvényei elől, mert a kútforrások gondos felhasználásával és 
ügyesen alkalmazásával van írva s a magyarhoni protestáns, egyház 
történetéhez számos, eddig nem ismert adatot szolgáltat. A tanügyi 
bizottság köszönetet szavaz a czikk írójának s szivesen elvárja 
folytatását. 

V. A b é k é s - c s a b a i négy osztályú reálgymnasium tanereje: 
5 rendes tanár és 3 melléktanitó, összesen 8 tanférfi, kiknek évi fize-
tésük tett 4,500 frtot (250 frinttal többet, mint a mult évben). A 
tanintézet összes jövedelme volt 5338 frt (698 frinttal több, mint a 
mult évben) kiadása épen annyi. A gymnasium irányban követi a 
tantervet; a rajz, szépírás, éneklés és testgyakorlat kötelezett tantár-
gyak. Könyvtára és tanszerei részint adakozás, részint vétel utján 
szépen szaporodtak. Az iskolai épület a város tulajdona, átengedve 
ingyen használatra. Az év elején bejegyzett tanulók száma 87 (15-el 
kevesebb, mint a mult évben), ezek köztil évközben kilépett 8, meg-
halt 1 s így megvizsgáltatott 78. Vallásra nézve: ágost. hitv. 54; római 
kath. 9; görög kath. 1; izraelita 14. Tanpénzmentes volt: 1, ösztön-
díjas 10. 

VI. Az a s z ó d i négy osztályú algymnasium tanereje 4 rendes 
tanár és 2 melléktanitó, összesen 6 tanférfi, kiknek évi fizetésük 2906 
frt. (166 frinttal több, mint a múlt évben). A tanintézet jövedelme volt 
4552 frt (1507 forinttal több, mint a mult évben) kiadása 3364 frt 
(213 forinttal több, mint a mult évben); pénztári maradványa 1552. 
Könyvtára és museuma gyarapodtak. Ösztöndíjban részesült 2 tanuló, 
tápintézetben élelmeztetett 20, tandíj elengedésben részesült 1. Az év 
elején bejegyzett tanulók száma volt összesen 103 (19-el több, mint a 
mult évben) ezek közül vizsgálatlan maradt 2, kilépett 2, s így vizsgá-
latot tett 99. Vallásra nézve volt: ágost. hitv. 33, helvét hitv. 11, 
római kath. 31, görög keleti f, izraelita 23. A rajz és testgyakorlat 
kötelező tantárgy volt. 



42 

Nyomtatott értesítőjében az év folyamában megtartott „Petőfi 
ünnepély" élénk és érdekes leírása foglaltatik. 

Eszerint a bányakerület felsőbb és közép tanintézeteiben van 43 
rendes tanár (egygyel több, mint a mult évben), 6 segédtanár (kettővel 
kevesebb, mint a mult évben), 23 melléktanitó (egygyel több, mint a 
mult évben), összesen 72 tanférfi s így épen annyi, mint a mult évben. 
Az év végén a tanintézetekben maradt és vizsgálatot tett tanulók 
összes száma 1165. (70-el több; mint a mult évben). Ezek közül val-
lásra nézve: ágostai hitv. 578 (25-el több, mint a mult évben), helvét 
hitvallású 84 (18-al több, mint a mult évben), unitárius 1 ; római ka-
tholicus 172 (14-el több, mint a mult évben); görög kath 1; 
görög keleti 39 (7-el kevesebb, mint a mult évben) izraelita 290 (19-el 
több, mint a mult évben) — összesen 1165. 

Kelt Budapesten a bányakerületit anligyi bizottságnak 1875 novem-
ber 7-én tartott üléséből Veres Pál, kiküldött bizottsági elnök. Brez-
nyik János, bizottsági tag. Kramár. Händel Vilmos bizottsági tag 

Tudomásul vétetik. 

31. Olvastatik u. a. jk. 7-ik pontjában az államsegély felosztásá-
nak tervezetére kiküldött bizottság jelentése, mely szerint: 

1. A kerület utasítása folytán adminisztratív czélokra 
fordíttatik : 1500 frt. 

2. Kiosztatik: a b á c s s z e r é m i e s p e r e s s é g b e n : Bin-
gulának 50 frt. Német-Palánkának 50 frt. Beskának 50 
frt. a német-palánkai lelkésznek 50 frt. a beskai lelkésznek 
50 frt. az újvidéki lelkésznek 100 frt 350 frt. 

A b á n á t i e s p e r e s s é g b e n : Lúgosnak 100 frt. 
Resiczának 100 frt. Steirdorf-Aninának 100 frt. Hajdusiczá-
nak 50 frt 350 frt. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b e n : Farnadnak, kölcsön, 
kamat nélkül 600 frt 600 frt. 

A b é k é s i e s p e r e s s é g b e n : Szegednek 200 frt. 
Albertinek 50 frt. Apateleknek 100 frt. Bánhegyesnek 
50 frt. Nagy-Szent-Miklósnak 100 frt 500 frt. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b e n : a budapesti tót lel-
késznek 100 frt 100 frt. 

A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b e n : Méznevelő leány-
gyülekezetnek 100 fit. Báthnak, kölcsön, kamat nélkül 
150 frt. Hodrusbányának 50 frt. Kopaniczának 50 frt . . 350 frt. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b e n : Sámsonházának 150 
frt. Csesztvének 150 frt. Bérnek 50 frt. A buda-lehotai lel-
késznek 50 frt. Závadának 100 frt 500 frt. 

A p e s t m e g y e i e p e r e s s é g b e n - Rákos-Palotának 
100 frt. Csömörnek 100 frt. Kis-Apostagnak 100 frt. Tót-
Györknek 100 frt. T.-Szent-Mártonnak 50 frt 450 frt. 
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A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b e n : Zólyom-Lipcsének 
100 frt. Badinnak: 200 frt . 300 frt. 

Összesen: 5000 frt. 

3. A bizottság mély tisztelettel kéri a méltóságos és főtisztelendő 
kerületet, hogy azon esetben ha e javaslata elfogadtatnék, méltóztas-
sék akképen intézkedni, hogy a Farnadnak kamat nélküli kölcsön-
képen tervezett 600 f r t : a Báthnak hasonló minőségben szánt 150 frt. 
akképen szolgáltassák át a nevezett egyházaknak, hogy ezen összegek 
ne csak viseljék a kölcsön nevezetet, de olyan biztosíték mellett adas-
sanak oda, melyek alapján ez összegek tíz év alatt a kerület pénztárába 
ismét visszatérhessenek. 

A kerület ezen javaslatot minden pontjában helyben 
hagyja s az államsegélynek ezen megállapodás szerint tör-
ténendő kiosztását elrendeli, a két kölcsön adandó tőkének 
biztosítását az illető segélyezett egyházak esperességeire bizza, 
s ezen ügynek véglegesen helyben hagyó elintézésére, a 
kerületi elnökséget kéri fel. 

Ugyanezen bizottsághoz tétetvén át a kerületi segélyért 
folyamodó papözvegyek kérvényei is, jelentetik, hogy 30 ajánlott folya-
modvány nyújtatott be, névszerint: 1) Jeszenszky Lina. 2) Becker 
Flora. 3) Valack Lina. 4) Karner Jozsefine. 5) Polcz Erzsébet. 6) 
Bierbrunner Karolina. 7) Kovalovszky Karolina. 8) Jezsovics Mihályné. 
9) Szomora Karolina. 10) Molitorisz Lajosné. 11) Vankó Zsófia. 12) 
Eörtel Ferenczné. 13) Orgován Pálné. 14) Dianovszky-Gazdik Johanna. 
15) Sterczel Johanna. 16) Braxatorisz Emilia. 17) Lehotkai Therezia. 
18) Korcsek Rozália. 19) Babilon Katalin. 20) Zámolyi Józsefné. 21) 
Zvarinyi Lajosné. 22) Horeczki Jánosné. 23) Cancriny Károlyné. 24) 
Longauer Lajosné. 25) Elefant Mihályné. 26) Melna Mihályné. 27) 
Mocskonyi Náthánné. 28) Valentinyi Jánosné. 29) Urbánszky Jánosné. 
30) Braxatorisz Antonia — részéről. 

A kerületi segélyben mindnyájan részesíttetnek. még 
pedig ez idén kivételesen akképen, hogy közöttük nem a 
szokott 250 frt, hanem ez alkalommal 300 frt lesz egyenlő 
10 forintos összegekben felosztandó. 

33. Olvastatik a kerületi özvegy-árva intézet f. év november 
7-ikén tartott bizottsági ülésének e következő jegyzőkönyve. 

Az 1875. évi november 7-ikén töt. Szeberényi Gusztáv elnöklete 
alatt megtartott kerületi özvegy-árva intézet bizottságának üléséről 
szólló jegyzőkönyve. 

1. Jegyzőül felkéretik ez alkalomra Händel Vilmos. 
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2. Vonatkozással a tavalyi kerületi jegyzőkönyv 49-ik pontjának, 
4-ik alpontjára, felkéretik a mélt. s fő t egyházkerületi gyűlés annak 
megújítására, mert többen léptek hivatalba a lefolyt évben, anélkül 
hogy ezen pontnak eleget tettek volna, hogy így a főesperesek annak 
utólag is érvényt szerezzenek. 

3. Az egylet pénztárnoka Breznyik János 8000 frtnyi kölcsönt 
kiván felvenni az egylet pénztárából. E czélből be is mutatja a főt. 
elnök úr a kölcsönkérő által szabályszerűleg kiállított kötelezvényt, 
azon kijelentésével, hogy a kölcsön kért összeget, — fizetvén tőle 
8-as kamatot, maga költségén tábláztatja be, még pedig első helyre 
békéscsabai 4296 számú telekjegyzőkönyvbe nevére keblezett ingat-
lan birtokára. 

A bizottság azon esetre, hogy az erre felkérendő tek. 
békési felügyelő Kemény Mihály úr, meggyőződött a telek-
könyvi ide vágó adatok helyességéről, valamint a birtok 
elegendő fedezetűi szolgáló becséről is tudósította erről az 
elnököt, — megszavazza a kölcsönt. 

4. Az intézet vagyonállása a következő: 8000 frtról szólló 
kötvény 8000 frt — kr. 

a csabai bankban 915 frt — „ 
kész pénz 118 frt 83 „ 

~összesen: <T033 frt 83 ki\ 
a mint az az előterjesztett számadásokból kitiinik. 

5. A pénztárvizsgáló bizottságba választatnak Hrencsik Károly 
elnöklete alatt: 

Massányi Mihály lévai lelkész, Händel Vilmos, Scholcz 
Vilmos és Almán Dániel. 

6. Az egylet jelenlegi tagjainak száma: 152. 
7. Hátralékban vannak: 

Békésben: Torkos Károly, orosházi lelkész s Német 
Lajos b-csabai tanitó. 

Nógrádban: Plachy János, petényi s Alexi János, pol-
tári lelkész. 

Pestmegyében: Zselló Pál, csömöri tanitó. 
8. Az egylet megalakulta előtt 
a) meghaltak: 

Takács Pál, tárcsái tanitó, Zvarinyi Lajos, csomádi — 
Ambrózy János, szuchanyi — s Walach Mihály, szilhási 
lelkész. Visszamaradt özvegyeik s árváik csak 10 frtnyi évi 
segélyben fognak részesülni. 

b) Az egylet megalakulta után pedig elhaltak: 
Hösz Mihály, rákos-kereszturi tanitó; Zelenka Dániel, 

vanyarczi — Dedinszky Károly, maskovai — s Blatniczky 
Pál, bábaszéki lelkész. Visszamaradt özvegyeik s árváik is 
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az első 5 év lefolyása alatt csak 10 frtnyi segélyben 
részesülnek. 

9. A tagok az alapszabályilag megálapított határidőig t. i. 
minden esztendőben julius 1-jéig, az esperesek utján 

küldjék be évi járulékaikat a pénztárnak. 
10. Az özvegyek s árvagondnokok az esperesek utján küldjék 

folyamodványaikat az egylet főt. elnökéhez, még pedig az 
alapszabályok 37. pontjának utasitása szerint felszerelve. 

Jegyzette Händel Vilmos, Szeberényi Gusztáv. 
Tudomásúl vétetik, s minden tételében elfogadtatva, a 

jegyzőkönyvbe egész terjedelmében felvétetni határoztatik. 

34. Olvastatik az egyetemes egyházi, mint legfőbb törvényszék-
nek Belohorszky Lajos teszéri és Maszny Pál felső-rakonczai tanitók 
perében f. é. augusztus hó 24 dikén hozott Ítélete, mely szerint: „A 
másodbiróság Ítélete, az abban felhozott indokoknál fogva az ügy 
érdemében helyben hagyatik, a költségekre nézve azonban az alperes 
feloldatik, mert ezek felszámítva nem lévén, nem voltak meg-
ítélhetők." 

Tudomásúl vétetik. 

35. A mult évi gyűlés jegyzőkönyve 43-ik pontjának 
kapcsában; a jelen jegyzőkönyv még nem hitelesített pontjainak 
hitelesítésére: 

holnap reggeli 9 órára, a kerületi elnökség mellé b. Podma-
niczky László, Doleschall Sándor, Raab Károly, Thebusz 
János, Wladár János, Belohorszky Gábor, Breznyik János, 
Trsztyenszky Ferencz, Plachy Bertalan, 'Sembery István, 
Bartholomeidesz Gyula és Sárkány János urak küldet-
nek ki. 

36. Olvastatik u. a. jk. 47. pontja nyomán a m. kir. Kultuszmi-
nisztériumnak Budapesten 1874. szept. 8-án 24,722 sz. a. kelt leirata, 
s ezzel kapcsolatosan ugyanannak, ugyanazon sz. a. kelt s a horvát-
szlavon-, dalmátországi miniszterhez intézett átiratának mássá, mely 
szerint ezen utóbb említett magas minisztérium tisztelettel fölkéretik, 
szíveskedjék a horvát-, sziavon-, dalmát területhez tartozó polgárosított 
területen lévő alattas hatóságokat oly értelemben utasítani, hogy egy-
házi törvényes hatóságok általi felszólítatásuk esetén, ne a hatályon 
kivül helyezett pátensre hivatkozzanak és ne annak szabványait tartsák 
szem előtt. 

Megnyugtató tudomásúl vétetik. 

37. U. a. jk. 48-ik pontjának kapcsában olvastatik a m. kir. 
Kultuszminisztérium Budapesten 1875. jan. 8-án 29,435 sz. a. kelt 
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leirata, mely szerint „a franczfeldi népiskola jellegére vonatkozólag a 
bányakerületi ágost. h. ev. közgyűlés által felterjesztett kérelem foly-
tán megindított tárgyalás fonalán kitűnvén, hogy Franezfeld községben 
az iskolai épületekhez az egyház községnek semmi joga sincsen, és 
hogy ezek tisztán a politikai község tulajdonát képezik" minél fogva 
a franczfeldi községi iskola, mely mindig községi jellegű volt, továbbra 
is ilyenül fog fentartatni. 

Tudomásúl vétetik. 
3 8 . A tanárvizsgáló bizottság részéről jelentetik, hogy két tanár 

jelöltet vizsgált meg, név szerint Szvoboda Jánost és Micsinei Jánost, 
az előbbit felgymnasiumi görög-, latinnyelv és ó-kori történelem elő-
adására a másikat algymnasinmba, történelem és földrajz előadására 
s mind a kettőnek a tanári oklevél kiadatatni határoztatott. 

Tudomásul vétetik. 
3D. U. a. jk. 51-ik pontjának alkalmából, a kerületi törvényszék 

elnöke bemutatja 1) Másodfokú felülvizsgálatát a bácsszerémi ág. hitv. 
evangy. esperesség tiszti ügyésze által Herrstein János kulpini ág. 
evang. tanitó ellen közkeresettel indított perének, a kerületi törvény-
szék f. évinov. 5-én hozott Ítéletével együtt, mely szerint: A bács-szerémi 
esp. törvsz. 1874.aug. 17-én hozott Ítéletének azon része,mely szerint vád-
lott Herrstein János bizonyítékok elégtelenségénél fogva mentetik fel, 
indokainál fogva helybenhagyatik, a perköltségekre vonatkozó rész 
azonban megváltoztatván, az e. b. Ítéletben megállapított összesen 
304 frt. továbbá 1875. nov. 5-ikén tartott egyházkerületi törvényszéki 
ülésben részt vett tagok részére ezennel meghatározott 23 frt. 40 kr. 
mindössze tehát 327 frt. 40 kr. a bács-szerémi esperesség pénztárába, 
15 nap alatt különbeni végrehajtás terhe alatt fizetendő perköltségek-
nek, felerészében a kulpini ág. hitv. ev. egyházközség, felerészében 
pedig vádlott Herrstein János marasztaltatnak el. 2) Másodfokú felül-
vizsgálatát a bács-szerémi ágost. hitv. ev. esperesség tiszti ügyésze 
által Roth Károly, ó-verbászi ág. hitv. ev. lelkész ellen az esperességi 
törvényszékhez beadott közkeresettel indított pernek, a kerületi tör-
vényszék f. é. november 5-én hozott Ítéletével együtt, mely szerint: a 
bács-szerémi esperességi törvényszék 1874. évi aug. 17. kelt Ítéletének 
azon része, melylyel vádlott Roth Károly Tivadart, tárgyi tényálladék 
és bizonyítékok hiányánál fogva fölmentette, indokainál fogva helyben 
hagyatik, — ellenben a perköltségekre vonatkozó része megváltozta-
tik, — s vádlók összesen 327 forint megfizetésében elmarasztaltatnak 
és köteleztetnek ezen összeget a még netalán felmerülendő költségek-
kel együtt 15 nap alatt, különbeni végrehajtás terhe alatt, a bács-
szerémi esperesség pénztárába befizetni. 

Tudomásúl szolgál, és mind a két pör összes ügyiratait, 
további szabályszerű eljárás végett, ft. Superintendens úr 
vette át. 
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4 0 . U. a. jk. 54. pontjának kapcsában, a bánáti esperes úr, szó-
beli jelentést tesz Miavecz László volt kis-semln ki lelkész peresügy é-
nek jelenlegi miben létéről. 

A kertilet, ezen iigyet elvi jelentőségénél fogva sokkal 
fontosabbnak tartja, sem hogy ily hiányos értesüléssel beér-
hetné, mi okért a bánáti esperes urat, a jövő kerületi gyű-
lésre írásosan benyújtandó kimerítő jelentéstételre utasítja. 

4 1 . Olvastatik a m. kir. Kultuszminisztérium Budapesten 1875. 
junius 30-án, 14,974. sz. a. kelt leirata, melyben a kerülethez azon 
kérdés intéztetik: hajlandó-e az 1871-ik évi közgyűlése jk. 58. pont-
jában hozott határozatát, melyben a szerémi egyházaknak egy ales-
peres választása engedtetik meg, oda módosítaui, hogy a horvát-
szlavon polgári területen és határőrvidéken létező ág. hitv. egyház 
községeknek, egy a bács-szerémi esperességtől egészen független új 
esperesség megalakítása és szervezése engedtessék meg, melyért 
nevezett egyházak a horvát-szlavonországi kormányhoz már folyamod-
tak is, s mely folyamodványok ott helyesléssel is találkozott. 

A kerület, ezen végvidéki tájakon épen az idén egyház-
látogatást tartott főpásztornak kimerítő tudósítása s felvilá-
gosítása alapján, minden körülmények figyelembe vételével 
épenséggel nem látja sem az adminisztraczió érdekében 
szükségesnek, sem a viszonyoknál fogva czélszerünek, az 
egészen önálló, s a bács-szerémitől külön vált új esperesség 
megalkotását. 

42. Olvastatik a kis-kéri egyháznak azon birság alóli felmenté-
sét kérő folyamodványa, melyben az 1874. oktober 20-án Újvidéken 
tartott esperességi gyűlés által, hiványcsonkítás mellett, törvénytelenül 
történt papválasztásért, mint egyház 500 forintig elmarasztaltatott, 
mely hibáját azonban utóbb a teljeseu jogérvényes hivány kiállításá-
val esperességileg is helybenhagyott ujabb választás által tette jóvá, 
s mely reá rótt összegnek netalán lefizetésére kényszerítetése ujabb 
izavaroknak s ingerültségnek lenne kútforrásává. 

A kerület azon megjegyzéssel, hogy az esperesség ez 
ügybeni eljárását egészen törvényszerűnek, s a hiványok 
csonkithatatlansága melletti szilárd magatartását teljesen 
helyesnek nyilvánítja; a törvényes útra visszatért egyházat, 
anyagi körülményeinek figyelembe vételével, s a jó rend és 
üdvös béke teljes helyreállásának érdekében, areá rótt birság 
lefizetési kötelezettsége alól feloldja. 

43.01vastatik akorponai egyház folyamodványa,melyben azt kérel-
mezi, hogy 15 súlyos ponttal vádolt lelkésze Hulyuk Mihály ellen, egye-
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nesen a kerületi közgyűlés kebeléből kiküldött vizsgáló bizottság által 
rendeltessék el a vizsgálat. 

A kerület, az esperességnek — mint első fórumnak — 
teljes mellőzésével ezen kérelemnek helyt nem adhat, s a 
maga kebeléből bizottságot ki nem küldhet. Leszállítja azon-
ban az egész ügyet az esperességhez, a vádak súlyos 
voltához képest szükséges és szigorú vizsgálat megtétele s 
az ügy komolysága szerint való eljárás végett. 

44. Olvastatik a szarvasi egyháznak f. é. oktober 28-án tartott 
presbyteri gyűléséből kelt felebbezése, mely szerint nevezett egyház 
27 szavazattal 11 ellenében a kerületi gyűléshez felebbezi három 
tanitó-hiványának ügyét, mely az egyház által csak módosításnak 
jeleztetik, a békési esperességnek f. é. junius 9 és 10 napjain Tót-
Komlóson tartott közgyűlése által azonban valóságos hivány-csonkítás-
nak tekintetvén, az esperesség helyben hagyását meg nem nyerte. 

A kerület előre bocsátásával annak, hogy bárminémű 
hiványcsonkítás, mint valőságos törvénysértés ellen, a maga 
részéről is előre és határozottan tiltakozik, nem lévén 
teljesen kimerítő adatok birtokában, melyek szerint a módo-
sítatni szándékolt egyes tételeket alaposan megítélhetné: 
ezen ügyet a békési esperességhez szállítja le, az egyes téte-
leknek ujabb megbirálására, a törvényesség korlátain belől 
a most felebbező egyházzal kiegyenlítésére, s az egyesség 
sikerülése esetén, az ügy sürgős voltánál fogva, haladéktalan 
életbeléptetésére, nem sikerülés esetén pedig eldöntés végett 
a kerülethez történendő ujabb felterjesztés elrendelésével. 

4 5 . Olvastatik a fóthi leánygyülekezetnek, a pestmegyei espe-
rességi gyűléshez intézett abbeli kérvénye, melyben pap-tanitói állo-
más felállíthatásának megengedéseért folyamodik. 

A mellékletekből az tűnvén ki, hogy a folyamodók 
kérvénye nincs elegendőkép felszerelve, s így a kerület 
alapos- és beható tájékozást nem nyerhetvén, az egész ügyet 
leszállítja a pestmegyei esperességhez, azon utasítással, hogy 
a majdan teljesen felszerelendő folyamodvány, elintézhetés 
végett nyujtassék be sürgős volta szerint a kerületi elnök-
ségnek. 

46. Ugyanezen tárgy kapcsában, Doleschall Sándor lelkész úr 
azon indítványára, hogy az egyház és esperességek hasonló anyásítási 
ügyekben magok mihez tartása végett okvetetlenül szükséges lenne 
egy kidolgozott szabályzat, mely világosan körülírná mi értessék a 
teljes felszerelés alatt, s minő okmányok szükségesek, hogy az ilynemű 
folyamodványok forma dolgában hiányosaknak ne Ítéltessenek. 
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A czélszerű indítványt a kerület elfogadja, s a tervezet 
kidolgozásával, magát az indítványozót bizza meg. 

4 7 . A bánáti esperes úr jelentése kapcsában olvastatik amarien-
feldi anyásított gyülekezet papi hiványa. 

Örvendetes és megerősítő tudomásúl vétetik, azon meg-
hagyással, hogy az egyház tisztességes paplak mielőbbi épí-
tését, első teendői és godjai közé sorozza, 

48. Olvastatik a pitvarosi, alberti, ambrózfalvi s bánhegyesi 
egyházaknak, mint eddigelé kincstári telepközségeknek abbeli kérvé-
nye, melyben a n. m. m. kir. Pénzügyminisztériumhoz, benyújtandó a 
községeik határában lévő feltörendő s még kiosztatlan legelőből 
földadományt kérelmező folyamodványuk támogatásáért esedeznek. 

A kerület a leghathatósabban pártolja a folyamodókat, 
s pártfogását úgy reményli a legsükeresebbnek, ha egyenesen 
a kerületi felügyelő urat kéri fel a végre, hogy a nevezett 
egyházak kérelmét, személyesen szíveskedjék átnyújtani a 
pénzügyminiszter úr ő Nagyméltóságának. 

49. Olvastatik a török-becsei egyház kérvénye, mely szerint 
országos segély gyüjthetési engedély kieszközléséért folyamodik. 

Körülményei a kerület előtt ismeretesek lévén, kérelmé-
től ezúttal elüttetik. 

«IO. Olvastatik a pancsovai egyház többsége bizalmi férfiainak 
folyamodványa, melyben egyház igazgatásuk körében előfordúlt több 
rendbeli bajaik sőt sérelmeik orvosoltatását kérik. 

Ezen kérvény a bánáti főesperes úrhoz szállítatik, azon 
meghagyással, hogy ezen ügyek felől, s orvoslásuk érde-
kébentett eljárásáról minélelőbb terjeszszebe az elnökséghez 
kimerítő jelentését. 

51. Olvastatik a czeglédi egyház kérvénye, melyben a papi föld 
után járó országos adónak, mint elviselhetetlen súlyos tehernek köny-
nyebbítésére sőt talán fedezhetésére is szándékolt kisérlettételének 
pártfogólagos ajánlását kéri a pestmegyei esperesség előtt. Ezen 
tervezete nem sikerülése esetén azonban az egyház által fizetett részlet 
alóli felmentésért esedezik. 

A kerület, a folyamodványban ki nem fejtett, világosan 
ki sem mondott jövedelmi forrás megítélésére, a pestmegyei 
esperességet hivja fel. 

5 2 . Superintendens úr felhívja a közgyűlést, az esperességek-
nél már megfordult „Bethlen Gábor" életbiztosító és önsegélyző-egylet 
tervezett alapszabályzata felől való nyilatkozásra: 

4 
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a kerület egyhangulag nyilvánítja, hogy ezen intézethez 
körülményeinél fogva nem csatlakozhatik. 

5 3 . A jegyzőkönyv, a 35-ik pont határozata szerint 
hitelesítetett. 

B a d v á n s z k y A n t a l 
kerületi felügyelő. 

111*. Szelényi Károly 
világi jegyző. 

D r . Szelierény! Gusztáv. 

Gyory Yiluios 
egyházi jegyző. 



T A R T A L O M . 

Jelenvoltak. Megnyitó beszéd. 
1. Elnöki évi jelentés. 
2. a) Az anyakönyvek magyar nyelven viteléről, b) Superintendens úr 

körlevele helyeseltetése. c) Sorsjegy-elárusítás csak az elnökség tud-
tával s beleegyezésével engedtetik. 

3. A kerületi consistorium tagjai választásának elrendelése. 
4. Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
5. Tanügyi bizottság kiküldése. 
6. Kerületi egyházi jegyző választása. 
7. Államsegély elosztására kiküldött bizottság. 
8. Az egyetemes gyűlésre kiküldött kerületi képviselők. 
9. Iskolai bizottságok jelentése. 

10. A békési esperesség rovatos ív-mintája. 
11. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
12. A kerületi consistorium tagjaira benyújtott szavazás eredménye. 
13. Breznyik János igazgató űr jelentése a selmeczi főiskoláról. 
14. A selmeczi főiskolába járó rom. kath. növendékek vallásoktatója díjazása. 
15. Hitjelöltek folyamodványai. 
16. A bánsági diasporáról tett jelentés. 
17. Kerületi költségvetés köröztetése. 
18. Zsinati előmunkálatok. 
19. Miniszteri leirat az államsegély hovafordításáról. 
20. A losonczi állami tanítóképzőben a szláv nyelv tanszéke betöltése. 
21. A lévai lelkész jelentése az ottani állami tanítóképzőben folytatott 

vallástanításról 
22. Miniszteri leiratok, sorrendben a jegyzőkönyvben. 
23. A békési esperesség indítványa a bányakerületi utasítások 1.2. 3. ptjáról. 
24. A kerületi levéltár helyisége. 
25. A csomádi egyház papválasztási ügye. 
26. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
27. Számvizsgáló bizottság jelentése. 
28. Pénztári harmadik őr és bizottsági jegyzők választása. 
29. Számvizsgáló bizottság véleményadása Händl V. javaslatáról 
30. Tanügyi bizottság jelentése. 
31. Államsegély kiosztása. 
32. Pap-özvegyek segélyezése. 
33. Kerületi özvegy-árva intézetről jelentés. 
34. Belohorszky L. és Maszny P. perében hozott harmadbírósági Ítélet. 
35. Jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldött bizottság. 
36. A kultuszminiszter leirata a pátensre való hivatkozás megszüntetéséről. 
37. „ „ „ a franczfeldi iskoláról. 
38. Tanárvizsgáló bizottság jelentése. 

3* 
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39. Herrstein János és Roth Károly perében hozott Ítélet. 
40. Miavecz László ügye. 
41. A kultuszminiszter kérdéstétele a szerémi új esperesség felől . 
42. A kis-kéri egyház folyamodványa. 
43. A korponai egyház folyamodványa. 
44. A szarvasi egyház tanitói-hivány kérdése. 
45. A fóthi gyülekezet kérvénye 
46. Doleschall S. indítványa az anyásítási esetekre nézve. 
47. A marienfeldi hivány. 
48. A békési esperességbeli 4 telep-község folyamodványa. 
49. A török-becsei kérvény. 
50. A pancsovai egyesek folyamodványa. 
51. A czeglédi egyház kérvénye. 
52. X „Bethlen Gábor" egylet. 
53. A jegyzőkönyv hitelesítése. 

A jegyzőkönyvi—10. és 26—53. pontjait jegyzette G y . V . l l — 2 5 . Sz.K. 

má 



Jegyzőkönyve 
a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1876. oktober 
9-dikén és folytatólag 10-dikén és 11-dikén, méltóságos báró 
Radvánszky Antal egyházkerületi felügyelő és főtisztelendő dr. 
Szeberényi Gusztáv superintendens urak ikerelnöklete alatt tartott 

rendes évi közgyűlésének. 

Jelenvoltak: 

A b á c s - s z e r é m i e s p e r e s s é g b ő l : Mártonfy Károly esp. 
felügyelő, Belohorszky Gábor főesperes, Belohorszky Gusztáv bács-
ujfalusi lelkész. 

A b á n s á g i e s p e r e s s é g b ő l : Kramár Béla főesperes, Buj-
kovszky Gusztáv alesperes. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Massányi Mihály esperes, Lehoczky 
György országgyűlési képviselő. 

Á b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Kemény Mihály országgyűlési 
képviselő s esperességi felügyelő, Sárkány János esperes, Győry 
Vilmos, Petz Gyula, Szeberényi Andor lelkészek. Tavaszi János egy-
házi felügyelő, Zsilinszky Mihály országgyűlési képviselő. A szarvasi 
főgymnásium részéről Tatay István igazgató, Szendi György tanár. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Fabiny Teofil esperességi 
felügyelő, Bachat Dániel esperes, Doleschall Sándor, Schranz János, 
Scholz Gusztáv, Tornyos Pál lelkészek, Zsigmondy Pál, Szedenics 
János, Zólyomi Samu, Fogler János, Tomassek Pál, Tomassek Béla, 
Matuska Péter, Kralik Lajos és Bexheft Ármin. A budapesti főgymná-
sium részéről: Batizfalvy István, Scholz Ágost igazg. tanárok. 

A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : 'Sembery Imre esperességi 
felügyelő, 'Sembery István teszéri egyházi felügyelő országgyűlési 
képviselő s az esperesség világi jegyzője, Hrencsik Károly alesperes 
és selmeczi tót lelkész, Stúr Károly pribeli lelkész. A selmeczi lyceum 
részéről: Jezsovics Károly tanár. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Veres Pál esperességi felügyelő, 
Wladár János főesperes, Bartholomaeidesz Gyula alesperes, Szontagh 
Pál országgyűlési képviselő a kerületi főtörvényszék elnöke, Wladár 
Viktor esp. pénztárnok s szügyi lelkész, Pulszky Ágost országgyűlési 
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képviselő, Sréter Alfréd egyházi felügyelő, Wladár Miksa sziráki 
lelkész, Szlujka Mihály béri lelkész, Frenyo Nándor lelkész. 

A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Rudnay József esperességi 
felügyelő, Sárkány Sámuel főesperes, Láng Adolf, Margócsy József; 
Moravcsik Mihály, Kiss Endre, Dubovszky Nándor, Jezsovics Pál, 
Török József lelkészek. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Id.Platthy György esperességi 
felügyelő, Raab Károly főesperes, Moczkovcsák János beszterczebányai 
lelkész, Osztroluczky Géza, Halassy Gyula, ifj Platthy György egy-
házi felügyelők, és számos egyebek a kerületből 

A közgyűlés kezdetét képező istentisztelet végeztével, a kerület 
küldöttei az ülés teremben egybegyűlvén, felügyelő űr a közgyűlést 
szivből jövő és szívhez szóló beszéddel nyitja meg, mely megnyitó 
beszéd, a kerületnek egyhangúlag nyilvánuló közóhajtása szerint, ez 
alkalommal egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni határoz-
tatik, ekképen : 

T i s z t e l t e g y h á z k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s ! 

Nem azon örömmel, melylyel egy évvel ezelőtt nyitottam meg a 
kerületi gyűlést, üdvözlöm most az egyházaknak egybe gyűlt tisztelt 
képviselőit, mert a viszontlátásnak örömébe vegyül ma a fájdalomnak 
érzelme. Az egymásutánnak folytonossága képezi, valamint a természet, 
ugy a társadalom életében is a változást, s ezen örökös törvény sza-
bályai szerint szünetlenül váltják fel egymást az életben, öröm és fáj-
dalom, s utóbbinak keserves képét tünteti előnkbe a mai gyülekezetünk, 
— mert midőn ma egybe jövénk, az egyháznak munkásai, hogy a napi 
renden lévők tárgyalásához fogjunk , mindnyájunk tekintetében azon 
kérdés olvasható: — „Megvagyunk e mindnyájan az egyháznak munkásai, 
kik mult évben együtt valánk?", — s a fájdalomnak bélyegét viselő 
komoly arczok vonásaiban rejlik azon szomorú válasz: „Hiányzik egy 
köztünk, hiányzik pedig a munkásoknak mestere." — Csakugyan üres 
azon hely, melyet ennek előtte mesterünk foglalt el, — üres azon hely, 
melyről az ékes szónoklatnak hatalma, a mély tudományosságnak győző 
ereje s a terjedelmes tapasztalatnak bölcsessége varázserővel hatott 
mindenkor reánk, — üres azon hely, mert Székács József nincs többé 
köztünk. Örökre elnémult az evangelica egyház ezen érdemdús Patri-
archájának hatalmas szózata, ki egykor ezen superintendentiának élére 
állítva, főleg azon válságos időben, a zajló tengernek veszélyes hullámai, 
s a duló fergetegek fenyegetései közt, bölcsen és szerencsésen kor-
mányozta az egyháznak akkoriban ingadozó hajóját. A megboldo-
gúltnak sokfelé elágazó érdemei nem csak egyeseknek, hanem egész 
társulatoknak s egész testületeknek háladatosságát lekötelezvén, méltán 
siratja őt az egyház, siratja minden tudományos és emberbaráti egylet, 
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gyászolja saját teremtménye, az árvaságra jutott gyámintézet, — s 
búsan teszi le az irodalom a babér koszorút sírjának hantjaira. 

De egyházunk szúk körén kivül, a nagy körben, nagy vesztesség 
érte időközben az egyházzal együttesen az egész hazát is: Elragadta a 
kérlelhetlen halál, a magyar törvényhozásnak magasztalt bölcsét, meg-
törte az alkotmányosságnak legerősebb oszlopát, elvitte a hazának 
jelenkorbani legnagyobb, legjelesebb honíiát. — Elragadta Deák 
Ferenczet, azt kinek élete magában már a legtisztább elv vala. Ugy 
látszik, mint ha ez évnek lefolyta alatt, a kaján sors, valamint a hazának, 
ugy egyházunknak legkitűnőbb tekintélyeit szemelte volna ki áldozatúl, 
— mintha Deák Ferencz nagy lelkének előre kellett volna mennie^ 
hogy túlnyomó vonzerejével az egyház választottjának lelkét vonja 
magához, hogy avval, kivel itt egy pályán egyet értett egyet érzett, ott 
ismét egybeolvadjon, hol nincs többé változás. A hazát, s egyházunkat 
sújtó ezen keserves két csapás feletti fájdalmunknak manifestatióját 
vigye által az utókornak mai ülésünk jegyzőkönyve. 

1. Superintendens úr a kerületben történtek rajzát, e következő 
jelentésében vázolja; 

M é l t ó s á g o s és F ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

Mielőtt évi hivatalos működésemről számot adnék, nem tehetem, 
hogy ezen ünnepélyes alkalommal én is kifejezést ne adjak azon mély 
bánatnak, mely elfog, midőn vissza emlékszem arra, hogy ezen dísz-
teremben legutoljára egy drága halott körül gyülekeztünk össze. 

E f. év julius utolsó és augusztus első napjaiban ezen terem 
S z é k á c s J ó z s e f halotti terme volt. Itt előttem vala felállítva a 
ravatal, melyhez hálás tisztelői szakadatlanul járultak. A sok koszo-
rúhoz, mint annyi halhatatlan érdemének s ragyogó előnyének jelvé-
nyeihez : mi superintendensek is járultunk egy gyei a lelkész-társak 
testülete nevében, mert meg voltunk győződve, hogy nincs közülünk 
egy sem, aki a nagy veszteséget, mely egyházunkat halála által érte, 
az ürt mely elhúnyta után egyházunkban támadott, ne fájlalná s ki 
őszinte hálával ne adóznék megdicsőült szellemének. 

A bányakerület s a hazai egyetemes evang. egyház évkönyve fen-
nen fogja hirdetni maradandó áldásos munkásságának, fenkölt lelké-
nek gyümölcseit, emlékeit — s az ő szelleme méltó helyet foglal el a 
győző egyház választottai között, — azok közt, kik ú g y f é n y l e t -
t e k az e m b e r e k e l ő t t , h o g y m i a t t o k ö r ö m m e l s b o l d o g 
ö n t u d a t t a l d i c s ő í t t e t i k a m e n n y e i A t y a ! 

S z é k á c s á l d o t t e m l é k é n e k l e g y e n e k s z á n v a ez 
ü n n e p é l y e s p e r e z e k , m i d ő n h ó d o l v a n a g y s z e l l e m é -
n e k , t e h e t s é g é n e k és r e n d k í v ü l i h a t á s á n a k , s z i v ü n k 
m é l y é b ő l s ó h a j t v a m o n d j u k : h a v e p i a a n i m a ! (Ezen 
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utóbbi szavakat főtisztelendő superintendens úr ülőhelyéből felállva 
mondja el, s az egész közgyűlés hasonlóképen felállva hallgatja végig.) 

A mult évi kerületi gyűlést nyomban követte az egyetemes gyű-
lés, mely egyszersmind ő Nagy méltóságának Zsedényi Ede egyetemes 
felügyelőnek beigtatási ünnepélye volt. Ez alkalommal ő Nagyméltó-
sága 20,000 frtot adományozott nevelési czélokra, abból 5000 frtot 
kerületünknek, azon középtanodáink számára, melyek kerületünk által 
segélyeztetnek, tehát a selmeczi és a szarvasi főiskolákra. Ezen 5000 
frtról, melyet a kerületi pénztárba letettem s illetőleg annak kamatai-
ról, méltóztatnak majd rendelkezni. 

Ezen nagylelkű adományért legmélyebb háláját fogja kifejezni 
kerületünk ő Nagyméltóságának — szerintem — legalkalmasban azon 
küldöttség által, mely nála az egyetemes gyűlést megelőzőleg tiszteleg. 

Egy éve tett azon igéretemet, mely szerint a nógrádi esperesség 
felső vidékének egyházait kanonszerűleg meglátogatom, gátoltatván 
tavaszszal az idő zordonsága által, csak imént válthattam be. Augusz-
tus 14-én útnak indulva ugyancsak augusztus 16-án 

S a l g ó - T a r j á n o n működtem. Ezen zsenge egyház, mely csak 
1873-ban lett önállóvá, akezdet nehézségével küzd. Temploma nincs, 
sem felekezeti iskolája. Lélek száma 420-ra apadt. Buzgó felügyelője 
T. Gömöry Sándor és sokat áldozó gondnoka Weissenbacher András 
az ottani lelkészt Rutkay Sándort mindenkép támogatják hivatalos 
eljárásában és állásában; — de mig temploma s iskolája az egyháznak 
nem lesz, addig csak diasporalis jellegű marad ezen egyház, már azért 
is, mert a hivek csupa szétszórtan lakó munkások, kik saját házuk nem 
lévén, ide s tova költözködnek. A kőszénbánya igazgatója Ns. Szem-
linszky Rudolf ur közbenjárása folytán el van látva a lelkész kényel-
mes lakással és tűzifával, s átaljában valamint a kőszénbánya úgy a 
vasfinomító gyár társulatának tisztjei is többnyire hitfeleink — mele-
gen érdeklődnek és áldoznak egyházi és iskolai czélokra. Egy kis 
templom-alap is van, melyhez T. Gömöry Sándor 100 frttal, Weissen-
bacher András — értékes szép kelyhen kivül — 200 frttal; Dr. Vajda 
Ignácz orvos 100 frttal járultak. 

M a s k o v a — 1377 lélek — egyike az 1647-iki országos tör-
vénybe beczikkelyezett egyházaknak. Buzgó fiatal lelkésze Bansel 
Kálmán készséges ajánlata alapján elrendeltem, hogy Gács fiók egy-
házban — hol a hivek száma íeltünőleg apad — évenként egyszer 
isteni tisztelet tartassék. Az iskola jobb felszerelésére és az egyházi 
épületek biztosítására utaltam az elöljáróságot. Egy gót körirattal ellá-
tott bronz öntvényű keresztelő medenczéje értékes régiség. 

N a g y - L i b e r c s - L e n t v o r a — 925 lélek — 1615-ben Meli-
kius Sámuel superintendens által látogattatott meg. Jelenlegi lelkésze 
Maróthy Dániel lelkiismeretesen gondozza híveit 1855 óta. 
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A l s ó - S z t r e g o v a — 717 lélek — eredete a reformatio első 
éveibe esik. Temploma 1652-ben épült. Lelkésze Henrici Ágoston pél-
dás rendben tartja az egyházat és az egyházi okmánytárt. Akülömben 
czélszerűen épült iskola-helyiség felszerelése elrendeltetett. A tanító 
fizetése azzal javíttatott, hogy a számos urasági béres páronként *|4rozs 
fizetésre utaltatott. 

Z á v a d a —- 557 lélek — tavaly a villám okozta tűz által nagyobb 
részt elpusztíttatott. Iskoláját a legszánandőbb állapotban találtam, egy 
pásztor lakban, melyben 36 tanítvány egy éven át sanyargott tanító-
jával együtt. Nem segíthetvén másként ez idő szerint a bajon: tantermül a 
lelkészlak egyik szobáját jeleltem ki. A templom biztosítását elrendeltem. 

F e l s ő - S z t r e g o v a — 316 lélek — egyike legpéldásb hitéle-
tet képviselő egyházainknak, melyben a hivek nem csak vasárnap, 
hanem hétköznap is szorgalmasan járnak a templomba. Szontagh Sá-
muel lelkész hűn jár el hivatalában. 

S z e n n á n a k —1210 lélek — már 16 20-ban lelkésze volt. Egy IV. 
Béla királytól származó 1269-ik évben kelt okmány a Muzeumba lett 
küldve még boldogult atyám által az 1838-iki látogatás alkalmából, s 
csak hű másolata őriztetik az egyház levéltárában. Vallásos és készsé-
ges népét ezen egyháznak — kivévén Sülyét, mely mindenkép hanyat-
lásnak indult, leginkább azért, mert a birtokosok a tagosítás miatt szá-
mos évek óta pört folytatnak — s e szerint a tagosítás meg nem tör-
ténhetik — kitűnően gondozza Bodiczky Endre lelkész. Kívánatos hogy 
Száraz-Brezo a N.-Lami egyházhoz csatoltassék adandó kedvező alka-
lommal. 

F e l s ő - T i s z o v n i k — 851 lélek — csak 1872-ben vált el 
Turopolyától s ekkorig fizeti ennek lelkészét, valamint lelkésztanító-
ját Lacziák Mihályt is, kinek jóra való törekvését, hogy a, nép erköl-
csein javítson, nem kevéssé bénítja azon körülmény, hogy a rom. kath. 
lelkészlakon igen előnyös korcsma van, ehhez lévén kötve leginkább 
a plébános jövedelme. 

N a g y - L a m — 406 lélek — mint többnyire az ezen járatlan 
helyekben létező egyházak, 1731-ben a r. kath. püspök gr. Berényi 
Zsigmond által látogattatott meg. Mindenkép elhanyagolt állapotban 
találtam. Van azonban alapos reményem, hogy a jelenlegi lelkész 
Dérer János — aki még csak fél éve hogy működik — a helyzeten 
javít. A sírkert bekerítetése és a levéltár el lett rendelve. 

T u r o p o l y a — 1500 lélek — rendezett egyházi állapotához 
csupán az hibázik, hogy iskolája felszereltebb legyen. A híveknek fel-
tétlen bizalmát biró lelkésznek Molitorisz Jánosnak nem lesz nehéz 
kivinnie azt, hogy amit e tekintetben ajánltam meg is történjék. Az 
évről évre gyarapodó egyházi magtár mely szinte a lelkész fáradozá-
sának eredménye — könnyítni fogja a még hiányzók pótlását; különösen 
az egyházi épületek biztosítását. A levéltárt úgy mint egyebeket ezen 
egyházban példás rendben találtam. 
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L e s t — 824 lélek — kivált Csehországból kivándorlottak által 
alakult egyházzá 1609 után az akkori főispán gr. Balassa András párt-
fogósága alatt, ki maga is buzgó protestáns volt. Az 1842-ben pusztító 
tűzvész által megfogyatkoztak a hívek számban és vagyonban. Velük 
sokat szenvedett és türt éltes lelkészük Bertán Pál aki 36 év óta 
működik ezen egyházban. Az iskola termének felszereltetése, nem 
különben a gyümölcskert ápoltatása meghagyatott. T. Messa András 
felügyelő megigérte, hogy a hiányzó keresztelő követ megszerzi s azzal 
az egyházat megajándékozza. T. Vitalis István, esp. helyettes felügyelő 
pedig egy általa a községben felépített magtárházat adományozott az 
egyháznak azon kikötéssel, hogy az csak magtári czélokra használ-
tassák. 

N a g y - K ü r t ö s — 741 lélek — eredete szinte a 17-dik század 
elejére esik. Trnovszky Lajos ur kezdeményezte magtára van. Erköl-
csileg és vagyonilag hanyatló a népe. Ennek okát nehéz megállapítni. 
Különben Rafanidesz Károly lelkész minden lehetőt elkövet, hogy jobb 
útra terelje híveit. Az iskola, tanítójával együtt, megfelel a kívá-
nalmaknak. 

Annál örvendetesb állapottal találkoztam A l s ó-E s z t e r g á l y o n 
— 1205 lélek — hol Kubányi Lajos 30 év óta áldásosán lelkészkedik. 
Az ujonan épült iskola mintaépítmény, belső felszerelését is ide értve. 
A hívek kitűnően buzgók a templomjárásban, a nyilvános isteni tisztelet 
megkezdése előtt jóval korábban gyülekeznek a templomba és 
énekelnek. Megható különösen azon kegyelet, melylyel a temető s annak 
diszes virányt képező egyik sírkertje iránt viseltetnek, azért is, mert 
ott a lelkész család tagjai nyugosznak. 

S z t . - P é t e r — 1091 lélek — már 1599-ben mint ág. h. evang. 
egyház létezett, mit azon eredeti a torony bejáratán levő kő bizonyít, 
melyen ezen felirat találtatik: Verbum et doctrina Lutheri manebit in 
aeternum. Buzgó lelkészére Frenyo Nándorra aki 33 év óta hűn fára-
dozik, azon feladat vár, hogy a nagyon ódon és roskadozó, bizonyosan 
huszita építményü templom helyett míelébb egy ujat építsen. A külön-
ben czélszerüen épült, de felszereletlen iskola felszereléséhez a látogatás 
alkalmával járultak ő nagyságaik Veres Pál és Csemniczky Ede urak, 
amaz 10 emez 20 frttal. maga a helyi lelkész pedig 5 frttal. 

K i s -Z e l l ő — 692 lélek — 1633 óta rendes lelkészei voltak. 
Itt Prónay Elek és Ivánka György felügyelő urak házánál az öszves 
látogató bizottság vendégszeretettel fogadtatott. Elaggott lelkésze Galli 
Lajos ellen több rendbeli panasz vizsgáltatott meg. Presbyteriuma 
ezen hanyatló egyháznak ekkorig nem volt, a felsőbb rendeletek s 
egyéb hivatalos körözmények beirva nincsenek, a temető a lelkész 
marhája által tönkre tétetik, átaljában a szükséges bizalom — a lelkész 
és hívei közt annyira megrendült, hogy, ha ezen állapot Kis-Zellőn 
tovább tart : ezen egyháznak létezése kérdésessé válik. A tátongó seb 
aligha gyógyítható máskép, mint úgy, hogy a lelkész kényszeríttetik 
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arra, mire j<5 szerivel rá nem bírhattam, hogy t. i. az esperesség által 
melléje rendelt káplánt tartson. 

Nem tehetem végtére, hogy hálásan el ne ismerjem azon kiváló 
figyelmet, és méltányló előzékenységet, melylyel ezen hivatalos utamon 
minden felül találkoztam. Nagyságos Veres Pál, esp. felügyelő szives 
közvetítésére Madách Károly alispán urnák nemes nógrád megye 
közönsége nevében kibocsátott felhívása következtében: Hartvich 
Ferencz, Szerémy Gábor és Plachy József szolgabíró urak hű kísérőim 
és támogatóim valának. Esperességi felügyelő helyettesekként velem 
együtt elismerésre méltón közreműködtek Beniczky Gyula, Veres 
Gyula, Vitalis István, Csemniczky Ede, Algöver Mihály és magja az 
esperességi felügyelő Veres Pál. Mint helyi egyházi felügyelők: Gömöry 
Sándor, Messa András, Bende Sándor, Bende Gyula, Goldperger József, 
Ivánka György urak. Nagytiszt. Wladár János fő- és Bartholomaeidesz 
Gyula alesperes, nem különben Molitorisz János Antal és Reil Pál 
mint helyettes esperesek; végre Putz Lajos, Plachy Sámuel, Bansell 
Kálmán és Dérer Lajos mint látogatási jegyzők valának szívesek fel-
áldozólag közre működni. 

Tekintetbe véve, hogy az ezen 15 egyházban találtató mintegy 
12,830 lélek, tizenöt lelkészt, 24 tanítót, ugyanannyi templomot, lelkész 
és tanítói lakot tart fenn, az illető egyházi földeket és réteket munkálja 
és minden egyéb egyházi épületét jó karban tartani törekszik, nem 
csoda, ha némely helyütt roskadozik a nép a nagy teher miatt, mely 
reá nehezedik. Mindazonáltal, hol a regale javadalmat a község maga 
kezeli s nem más, tehát a hol az uzsora emberei nem fészkelték be 
magukat, ott szemlátomást nagyobb jólétnek örvend a nép és kegyesebb 
mint máshol. 

Valamint a mult évi egyházlátogatás alkalmából, űgy most is 
azon örvendetes tapasztalásról tehetek vallomást, hogy a lelkésztársak 
a Krisztust prédikálják, nem magukat, és hogy általában véve az 
evangyéliom hű sáfárjai. Amen! 

Junius 19. és 20-kán Aszódon időztem, jelen lévén az ottani 
algynmasium szigorlatain. Ezen, valamint a többi kerületbeli közép-
iskolák statistikai állapotárol nem szükséges bővebben számolnom, 
miután az illető igazgatói értesítések kimerítően tárgyalják azt. Csak 
azt érintem, hogy a kerületbeli hat középtanodában 500-ra rug az iz-
raeliták száma. Hogy ez magát kifizetné felekezetünk szempontjából, 
kételkedem! Aszódon a 114 tanuló közül 37 protestáns. Az osztályok 
közül különösen az első osztálybeli terem szük és alkalmatlan. A 
leczkéket megelőzni szokott imádkozás itt nincs gyakorlatban. A tanárok 
lelkiisméretesen járnak el tisztükben. Az által, hogy szállásuk egy lakó 
és egy háló szobácskából áll s hogy évi készpénz fizetésök igen csekélyre 
van szabva, magán életre vannak utalva. 

Aszódon — szerintem — egy jóravaló polgári iskola kivánatosb 
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volna, mint az algymnasium; hogy mégis ez van , az tisztán nagy tiszt 
Moravcsik Mihály fáradhatlan buzgalmának az eredménye, aki báró 
Podmaniczky Géza felügyelővel egyetemben, évenkint annyit gyűjt 
jótékony adakozóktól, hogy az intézet úgy a hogy fenáll. 

Junius 24-kén Beszterczebányán voltam jelen a nyilvános évi 
vizsgán. Az összes tanulók száma 96. Itt az 5 osztály régi megálla-
podott viszonyával találkoztam. A helyben levő kir. kathol. gymnasium 
erős versenytársa ezen evangelikus intézetünknek s különös, hogy 
ámbár az ezen intézetben működő tanerők kitűnően munkálkodnak, 

' mégis vannak szülők, kik nem ezen felekezeti hanem az említettem 
gymnasiumba küldik fiaikat. Feltűnő, hogy az egyház elöljáróságából, 
kivévén a lelkészeket, senki sem volt jelen a közvizsgán. Átaljában 
úgy látszik, hogy a szülék, azonkivűl, hogy az intézetet fentartják, az 
intézet belső életével nem törődnek s ezen közönyükkel némileg azt 
bizonyítják, hogy ezen régi derék iskola nem érdekli őket. Igaz, hogy 
Selmecz közel van, de Beszterczének szinte szép múltja s szeretem 
hinni szép jelene is van; kár lenne ezen derék középtanodát, mintegy 
javára az ottani gazdagon felszerelt katholikus gymnasiumnak, elha-
nyagolni. A verseny soh' se ártott. Besztercze pedig elbírja azt. 

Junius 26. és 27-kén Selmeczen működtem közre az érettségi 
vizsgáknál, nagyságos Farbaky István, bányatanácsos és lyceumi fel-
ügyelővel egyetemben. A 18 érettségi vizsgáttevők közül csupán e g y 
t. i. Huszágh István nyert k i t ű n ő t ; három dicséretest, öt jót, négy 
kielégítőt; öt hol egy, hol két tantárgyban gyöngének találtatván pót-
viszgára utasíttatott. 

A többivel a mi ezen intézetünkre vonatkozik, ennek kitűnő igaz-
gatója Breznyik János lesz szerencsés a főt. kerületnek beszámolni. 
Azt mégis megemlítem, hogy noha itt is van kir. kathol. gymnasium, 
mindazonáltal 45 katholikus tanuló jár fel a m i lyceumunkba; meg 
azt is, hogy a bányász akadémia legkiválóbb tanulói ezen mi intéze-
tünkből kerülnek ki. 

A tápintézetbeli ebéd e f. évben egy étellel javíttatott a lehető 
legcsekélyebb dij-emelés mellett. Tájékozásul szolgálhat még, hogy 
ezen 8 osztályú lyceum költségvetése 12,000 frt. beleértve a tápin-
tézetet, zenét, kitűnő rajziskolát és »a tornászatot is. 

Kerületünk többi középtanodájának ez évi állapotáról nem szerez-
hettem közvetlen tudomást. 

Ez év folytán élénken foglalkoztatott az egyházaink és népisko-
láinkban használt énekes könyvek és egyéb vallási tankönyvek ügye. 
Sajátságos, hogy ezen könyveink ekkorig leginkább katholikus sőt 
izraelita könyvárusok és kiadók által kezeltettek minden felügyelet 
nélkül. Innét van, hogy egyházaink és iskoláink használatába oly 
könyvek csúsztak be, a melyek ezernyi értelem zavaró hibáik miatt 
szinte tűrhetetlenek. 
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Ezen baj orvoslása végett kérem tehát a t. kerületi gyűlést, ru-
házzon fel engem egy oly könyvkiadó bizottság alakíthatásánakjogá-
val, melylyel egyetértve oda hathassak, hogy c s a k a k e r ü l e t 
c z é g e alatt nyomatandó ilynemű könyvek használtassanak ezen-
túl egyházainkban és iskoláinkban s egyúttal rendelje el, hogy a lel-
késztársak és a tanítók szorosan felügyeljenek, hogy csak a superin-
tendens ajánlatával ellátott áhítatos könyvek vétessenek a hivek által. 
Továbbá az elemi olvasó könyvek szigorúbb ellenőrizete is szüksé-
ges, mert épen nem ritka azon eset, hogy a róm. katholikus iskolák 
számára kiadott abc-és könyvekből gyakoroltatnak gyermekeink az 
olvasásban. 

Ily bizottság segélyével aztán nem csak hibátlan áhítatos és isko-
lai könyveket adunk a nép kezébe, hanem az illető könyvkiadótól tete-
mes évi járulékot is nyerünk a b á n y a k e r ü l e t i özv . á r v a i n t é -
z e t s z á m á r a . Kezdetül Luther kis kátéját szorgalmaztam uj correct 
kiadásban s ezen uj kiadást ezennel az egyház élén állóknak mint 
hibátlant ajánlom. 

Egyátalán pedig kívánnám, hogy minden egyházunkban e g y e d ü l 
Luther kis kátéja használtatnék elemi vallás-tanítási könyvül és vezér-
fonalúl. 

Erre nézve a t. kerület szentesítését ezennel kérem. 
A Pozsonyban tervezett theologiai fakultásra nézve, felhívtam a 

nagytisztelettí esperességeket, hogy ezen fontos ügyet tárgyalják és 
tárgyalásuk eredményét közöljék. Ugyan ezen ügyre vonatkozólag a 
dunamelléki főt. superintendens ur felszólított, hogy azon bányakerületi 
egyházak, melyek annak idejében a Pesten tervezett egyesült theologiára 
alapítványt tettek, nyilatkoztassák ki, beleegyeznek-e abba, hogy az 
általuk befizetett összegek a pozsonyi theologiára használtassanak fel: 
van szerencsém az egyházak nyilatkozatait e tárgyra vonatkozólag 
ezennel beterjeszteni. 

Nem külömben jelentem, hogy a gyöngyösi Sámsonháza leány-
gyülekezetbeli hivek az ottani reformált egyházzal uniáltak. Ugyszinte, 
hogy a szabadkai fiók egyház a szegedi egyházhoz csatoltatott, a mo-
gyoródi — ennek előtte Csornádhoz tartozó leánygyülekezet — a 
f ó t h i anyaegyházhoz bekebeleztetett, valamint azt is, hogy a versetzi 
s még több bánáti egyház is az iránt folyamodott ő nagyméltóságához 
az egyetemes felügyelő úrhoz, hogy a bányakerületi utasítások fordít-
tassanak le német és szláv nyelvre. 

Mivel én az utasításoknak egész terjedelmében való lefordítását 
szükségesnek nem tartom, de felette költségesnek igenis, megbíztam 
Petz Gyulát és Bachat Dánielt azzal, hogy az egyházakra vonatkozókat 
kivonatilag szerkeszszék az említett két nyelven és fölkérem a gyűlést, 
nevezzen ki egy kis bizottságot, mely ezen kivonatos utasításokat 
átvizsgálja s ha helyeseknek találja, azoknak kinyom atását s szabott 
áron elárusítását — a kerület nevében elrendelje. 
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A) H a l á l o z á s o k . 
Bácsban a bulkeszi lelkész Spannágel József és Borovszky Dániel 

esp. ügyész. Barsban: Missura Jenő, törvénysz. alelnök. Békésben: 
Dianovszky József tanító. Budapestvárosi esperességben: Dr. Székács 
József, érdemült superintendens, magy. lelkész; Kanya Pál nyugalma-
zott tanár; Edvi Illés Ádám, volt egyetem, jegyző, Dr. Frommhold Ká-
roly felügyelő és Yecsey Sándor, volt egyetem, pénztárnok. Hontban: 
Dedinszky József, ledényi lelkész, Trsztyenszky György, felügyelő és 
Smid János, nyugalmazott tanító. Nógrádban: Dedinszky Károly, mas-
kovai, Simkó Gusztáv, bánki, Draskóczy Gusztáv, b.-gyarmati lelkész; 
Szontagli Tivadar, felügyelő; Mauks Mátyás, esp. ügyvéd; Kuzmányi 
Mihály, sóslehotai, Petrovits György, n. lami, Kaunicz, szécsényi tanító. 

Ä Pestmegyei esperességben: SimonJPéter, bényei lelkész, Sándor 
Zsigmond és Ottlik István, felügyelők. Zólyomban: Medveczky Sá-
muel, N. Szalatnyán, 52 évi hű lelkészkedés után; Gry Ilus András, gond-
nok, Drexler András, felügyelő, id. Rozenauer Lajos, pénztárnok; Csá-
nyi János és Simkovicz Dániel, tanítók. 

B) Y á l t o z á s o k . 
a) A közigazgatási hivatalok körében. Bácsban : az esp. felügye-

lői tisztről lemondott Mtsgs Mártonfy Károly, újra lévén egyhangúlag 
megválasztva, — azt elfogadta; nemkülömben főesperessé lett: Belo-
horszky Gábor, újvidéki lelkész; alesperessépedig: BierbrunnerGusz-
táv, jegyzővé: Stelczer Frigyes. 

b) Lelkészekké lettek: Kulpinban Kutlik Félix; Szilbáson Sze-
berényi Vilmos; Bulkeszen Pfeifer István; segédlelkészszé lett Hriv-
nák János, Petrováczon. Tanítókká választattak: Kmety Márton Palán-
kán ; Lenhard Ferencz, Kiskéren; Tomasovszky György, Bingulán. 
Bánátban : főesperessé újra Kramár Béla választatott meg. Felügye-
lőkké lettek: Pólil Ágoston, Ferdinandsbergben; Müller Lajos, T.-Be-
csén. Lelkészekké választattak: Jeszenszky Nándor, Nagy-Becskerek-
en ; Abaffy Miklós a bánáti szórványosok szolgálatára. Barsban az 
eltávozott esperes Dedinszky János helyébe Massányi Mihály lévai 
lelkész választatott. Lelkészi hivataláról lemondott Masztis Lajos. Bé-
késben : a fazekas varsándi egyházban B. E d e l s h e i m - G y u l a y 
L i p ó t , magyarországi főhadparancsnok választatott meg egyházi fel-
ügyelőül; másod felügyelőül pedig Posevicz Károly. Aradi lelkészül 
Stiegler Gusztáv; f.-varsándi lelkészülCsepregi György; szegediadmi-
nistratorúl Thomay József. Esperessegi pénztárnokul : Áchim Ádám. 
A hivataláról lemondott Sarlay János helyébe Moravcsik Géza taná-
rúi. Tanítókká lettek: Salát Ádám, Csabán; Chovan József, T. Komló-
son; Dvoracsek József, N.-Lakon. Budapesten Szvoboda István, ren-
des tanárrá, valamint Alex Albert rendes tanítóvá lett, Hontban: fel-
ügyelőkül lettek megválasztva Zmeskál Kálmán, Terényben; Bernhard 
Adolf, Bátban; Braxatorisz Dániel, Udvarnokon; Sréter Alfréd, Kis-
Csalomián. Dedinszky János darázsi lelkészszé. Tanítókká: Dra.b 
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János, Devicsén; Szamecz Sámuel, Bélabányán. Nógrádban: felügye-
lőkké választattak: Szirákon gr. Degenfeld Lajos, B.-Gyarmaton Né-
metliy Kálmán. A. Esztergályon Bende Gyula, F. Sztregován és N. 
Lamon Goldberger József; Ozdinon Hronecz Mihály; Polichnon és 
Szennán Algöever Mihály; Gután Prónay Péter; K. Zellőben Ivánka 
György. Lelkészekké lettek: Ruttkay Sándor S. Tarjánon; Maróthy 
Emil Vanyarczon ; Bansell Kálmán Maskován; Holles Dániel Loson-
ezon. Tanítőkálettek: Raisz János Mohorán; Molnár György N. Lamon; 
Laczkó Pál Száraz Brezón; Barthos Sámuel Fürészen; Kuzmányi 
Mihály Sóslehotán; Molnár Pál Madacskán. Pestmegyében: lelké-
szekké lettek Zwarinyi János Csornádon; Endrefy János Fóthon; se-
gédlelkészszé Sebján János Pilisen. Tanítókká: Margócsv Gyula Aszó-
don ; Mészáros János Czegléden. Zólyomban : főesperes lett Raab Ká-
roly, alesperes Krcsméry Ágoston. Felügyelőkké lettek: ifj. Platthy 
György Horháton; Újhelyi Gy. Badinban; Schmőr Gyula, Zsibritón. 
Lelkészekké lettek: Droppa Gyula Bábaszéken; Klimo Vilmos segéd-
lelkészszé Zólyomban. Tanítókká: Menszatoris Samu Szászfalván; 
Marton János Baczuron; segédtanítókká: Tulinszky Dániel Horháton; 
Sensel István Pojnikon ; Adamkovics János Radvánban. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . 
Bácsban: Cservenkán Grosz asszonyság 50 frt értékű vörös bár-

sonyt vett oltárterítékül. Feketehegy U|4 holdat vett 175 írtért temető-
nek. Kiskér 4000 frton paplakot épített. Káty 290 írtért harmoniumot 
szerzett. Okéren Verle Henrik keresztelőkövet ajándékozott. Járek 
Palánka iskoláit uj padokkal látta el. Szeghegy tornyát rézzel fedette 
3280 frt, templomjavításra 163 frtot költött. Szilbás két uj megara-
nyozott kelyhet vett. Kulpin a templom építést folytatja. 

Bánátban : Hajdusicza egy uj iskolájára 1498 frtot gyűjtött. Sán-
dorfalva uj templomára 224,000 téglát készíttetett és 4000 frtot gyűj-
tött. Vukova a közel 1000 frtba került iskoláját padoltatja. T. Becse 
egyházi épületei javítására 331 frtot, Versetz 70 frtot, Ferdinandsberg 
80 frtot, Resitza 150 frtot fordított. 

Barsban: Farnad tornyát bádog fedéllel látta el 1400 frton. Ns, 
Kosztolányban a lelkész gazdasági épületei uj fedél alá vétettek 84 
frtnyi költséggel. 

Békésben: Alberti templomépítési tőkéjét 479 írttal gyarapította. 
Ezenkívül néhai Dianovszky József elhalt tanító ugyancsak e czélra 
50 frtot, néhai Gubinyi János egyháztag 100 frtot hagyományozott. 
M. b. Podmaniczky Frigyes ur adományából iskolai czélokra 87 frtot. 
Ambrózfalva: m. b. Podmaniczky Frigyes ur adományából iskolai 
czélokra 87 írtban részesült. Aradon, néhai Ackermann Mihály az egy-
háznak 300 frtot hagyományozott. Bánhegyes a közlegelőből temető-
nek egy cat. holdatkapott. B. Csabán a szőllőkben uj, diszes 15000 frtba 
kerülő templom építtetett. Ugyan a mellé egy 10 mázsás harangjóté-
kony adakozás utján 800 frton szereztetett meg. Tiszaföld vár iskola-
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termét 313 frt költséggel kipadoltatta s padokkal elláttatta. T. Rom-
láson Tatay János gyógyszerész 150 frtot ajándékozott egy harangra. 

Nagylak az egyház adósságából 200 frtot törlesztett; b. Podma-
niczky Frigyes adományából iskolai czélokra az egyháznak 250 frt. 
jutott. A papi s tanítói hiványok a községnek a kamarával történt 
egyezsége folytán tetemesen javultak — összesen két lelkésznek és 5 
tanítónak 2% telek. Orosháza újabban 50000 téglát égettetett. Pitvaros 
templomépítési tökéjét 840 frttal gyarapította; b. Podmaniczky Frigyes 
ur adományából iskolai czélokra 175 frtban részesült. Szarvas: m. gr. 
Mitrovszky Wladimir ur, most már harmadévben fia halálának alkal-
mából a szegények közt kiosztásúl 60 frtot adományozott. Szentes 
összes egyházépületei javítására 600 frtot költött. Fazekas Yarsánd: 
a buzgóbb egyháztagok az egyház szükségei fedezésére 51 frtot ada-
koztak. 

Budapestvárosi esperesség. Az egyesült magyar-német egyház 
temploma javítására 26,000 frtot fordított. A váczi egyház papilak 
javítására 170 frtot., a budavári egyház temploma javítására 1700 frt. 
költött, — a budapesti szláv egyház telke előtti járdára 2150 frot. — 
Hontban: Beluja tantermet padoltatott, a betegek számára uj ezüst 
kelyhet, oltár feszületet, csillárt s négy gyergyatartót szerzett. 46 
kila buza és 12 kila zabbal magtárt allapított. Darázsi-Bácsfalu 
uj iskolát épít. Hodrusbánya különnemű javításokra 180 frtot for-
dított. Felső Palojta az oskolát melléképületekkel látta el. Selmecz-
bánya építkezésre 875 frt. orgona átalakítására 485 frt. költött. Szu-
chány templom kövezésre 200 frt. Teszér iskoláját melléképületek-
kel látta el. 

Nógrádban : Mohora uj csinos templomot épített, mely sept. 8-kán 
szenteltetett fel, 800 frt. költséggel; Surány a paplakot tetőzte s a 
papi belteiket deszka kerítéssel látta el; Szécsény a lelkész számára 
egy hivatalos szobát rendezett be; Legénd templomát kifestette, oltá-
rát diszíté, Nógrád templomát, Lónyabánya a tanítói lakot javítatta. 
Dobrocs, Málnapatak, Kotman-Leliota, Zelene a tantermeket szerel-
tette föl. Szinobánya a paplakon s templomán tett javításokat; a leégett 
Závada a paplakot s melléképületeit rendbe hozta. A. Sztregova 
templom s paplak körül tett javításokat. Alsó Esztergály uj iskolát épít-
tetett; Turopolya kelyhet, ostyatartót aranyoztatott. Szirák tornyát 
czink fedéllel látta el. Sámsonháza 250 frt. templomadosságot tör-
lesztett. 

Pestmegye: Irsa három uj harangot szerzett 1600 frt. költséggel. 
Káván az iskola uj padokkal szereltetett fel. Czegléd gymnastikát sze-
relt fel 300 frt. költséggel. Kecskemét, templomtetőzetét, paplakát 
javította, vizvezető csatornát épített 1000 frt. költséggel. Ugyan itt 
Földváry Gábor 200 frtot ajándékozott az Ínséges egyháztagok segélye-
zésére. Tápio Szele templom és paplak tetőzetét javította 165 frt. 
költséggel. Czinkota 1200 frtos orgonát vett, temploma tatarozá-
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sára 300 frtot, oltára diszesítésére 20 frtot. Csömör 450 frtos orgonát 
szerzett. Az iskola átalakítására fordított 200 frtot. Tarcsa oltárra és 
képre 120 frtot, temploma tatarozására 400 frt. költött Csornád 270 
frtot fordított templom, iskolája és paroeliiára. Ácsának b. Prónay 
Dezső három bőrkötetii anyakönyvet, b. Prónay Gábor örökösei pedig 
templomjavításra 96 frtot ajándékoztak. 

Zólyomban: Badin 2300 frtnyi költséggel uj paplakot épített; 
Breznóbányának a város épít diszes paplakot; Mijtó iskoláját újon-
nan fedette be 70 frt. költséggel; Dobrona adósságának utolsó 400 
frtnyi részletét törlesztette. Micsinye paplaka fedelét 50 frt. költség-
gel tatarozta; Kozelnik iskoláját ugy szinte Pojnik ugyanazt felsze-
relte; N.-Szalatna uj iskolát épített, nem kiilömben Ljeszkócz 2000 
frtnyi költséggel; Lukova 300 frtot iskolája átalakítására, Zsibritón 
pedig szinte u j iskola épült. 

D) Segélyezések, hagyományok. O Felsége: Orsovának 200 frtot 
Závadának 100 frtot. — Az állam részéről 5000 frt. — A Gusztáv 
Adolf egylet részéről: a bánsági missio 563 frt. 65 kr. — Bagonya 
38 frt. 75 kr. — Fóth 263 frt. 80 kr. — N.-Szelezsény 42 frt. 30 kr. 
— Hajdusicza 67 frt 65 kr. — Kács 57 frt. 50 kr. — Kis-Semlak 
27 frt. 5 kr. — Keszihócz 112 frt. 75 kr. — Mokra 56 frt. 40 kr. — 
Neudorf 67 frt, 65 kr. — Buda 225 frt. 50 kr. — Orsova 42 frt. 
30 kr. — Pesti árvaház 40 frt. 60 kr. — Resitza 89 frt. 80 kr. — 
Sándorfalva 33 frt. 80 kr. — Steierdorf 128 frt. 80 kr. — Szécsény 
168 frt. 10 kr. — Szeged 428 frt. 30 kr. — Szemlak 17 frt. — Tisza-
Szt.-Miklós 11 frt. 30 kr. — Török-Becse 42 frt. 30 kr. — Vácz 
109 frt. 10 kr. — Fehér-Templom 84 frt 55 kr. — Zólyom Lipcse 
126 frt. 80 kr. — Okruczky papözvegy 17 frt. — összesen 3225 ft. 
30 kr. — Lúgoson Schreiner Lőrincz lelkész buzgó fárodozása foly-
tán 445 forintot gyűjtött iskolájára, melyhez a takarékpénztár 10 frt-
tal járult. Temesvárnak az ottani takarékpénztár 100 frtot ajándéko-
zott. A resiczai egyház lelkésze fizetését 100 frttal, a Ferdinandsbergi 
120 frttal javította. Antalfalva visszaszerezte a község által adomá-
nyozott 50 hold szántóföldet. Orsova gyűjtött 4609 frtot ; az árviz 
által megsemmisített marienfeldi liivek felsegélyezésére az esperesség-
beli egyházak 86 frttal járultak. Budapesten: Feil György hagyomá-
nyozott 50 frt., özv. Melchior Györgyné a német egyháznak 3000 frt. 
és a közös magy. német egyháznak 3000 frtot. Palovcsik Józsefné a 
pesti szláv egyháznak 500 frtot; Dudok Márton rádi földmivelő egy-
házának 500 frtot. hagyományozott — Hont: Apován Herczeg Koburg 
50 d. gerendát és szarufát, meg 50 frtot adományozott az iskolára. 
Bátban, Kiskovszky János 1500 frt, a kegyes nők pedig 114 frtot 
adtak. — Selmecz 291 frtot jótékony czélokra fordított. Prencsfalun 
Weinert Erasmus rom.katli. az oltárt egy értékes terítővel feldíszítette. 
— Nógrádban: Bozó Pál Sziráknak orgonára 500 frt. adományozott. 
Gr. Degenfeld Lajos 100 frt. kehelyre. Szécsényi Pulszky Ágoston 
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100 frt. Surányban br. Podmaniczky László 500 frt. Sréter Alfred 
122 frt. a templom és torony kijavítására. A szügyi iskolára Madách 
Károly alispán 178 frtot dézsma váltsági kötvényben. Gr. Zichy 
Károly 100 frtot ajándékozott. Mohorán a templomra adakoztak: Be-
niczky Mihály felügyelő' 100 frt. Plachy Zsiga 100 frt. Plachy János 
lelkész 50 frt. Hullei Károlyné 50 frt. ugyané czélra aláirtak. Plachy 
József 50 frt. Veres Kálmán 50 frt Veres János 50 frt. Plachy János 
25 frtot — Pestmegye: Ikladon if. gr. Ráday Gedeon a magyar 
nyelvben haladóknak 7 frtot ajándékozott. Aszódon 5 hold földdel ja-
vította a tanító fizetését. — Zólyom: Bábaszéken a felügyelő ifj. 
Platthy György ur, mint minden évben, úgy ez idén is 20 frttal biz-
tosította az egyház épületeit tiiz ellen. Beszterczebányán Zental Er-
zsébet 50 frt. földteherment. kötvényt, Eisert Karolina 10 frtot hagyo-
mányozott az egyháznak ; a breznóbányai varga egyesület 60 frton 
csillárt vett az u j egyh. tanácsterembe; a véghlesi uradalom (Kiss 
Miklós rk.) az ocsovai ésn.-szalatnai iskolához szükséges fát mérsékelt 
áron engedte át; Ocsován Hovorka János 20 frt. Wranko Gy. 50 fr. 
Pojnikon Lehoczky Mihály 10 frt. adományozott. Id. Platthy György 
az iskolára 100 frtot. Pjecka István és Pölner Karolina a zólyomi 
templomot egy 160 frton szerzett csillárral ajándékozták meg; Huszágh 
Miklós a zólyomi egyházról 200 frttal emlékezett meg végrendeletében. 
A zólyomi esperességből Orsovára 104 frt. 12 kr. gyűlt be. 

L u t h e r e m l é k é r e utólag Barsból 15 fr., Bácsból 14 frt. 
20 kr. folyt be — mely öszveg általam fot. Geduli Lajos superin-
tendens úrhoz át lett küldve, s eszerint összesen 317 frt. 35 kr. kerü-
letünk részéről. 

E) Tanár vizsgára jelentkeztek : Barbierik Titus, Kmety János, 
Hlavacsek András. — Tanítóságra képesítő okmányt kaptak Szarva-
son: Bracsok István, Povázsay Zsigmond és Salát Tamás. 

Lelkészi vizsgát tettek s általam fel lettek avatva: Bodiczky 
Mihály, szennai ; Abaffy Miklós aradáczi; Sarbert Armin, mezőbe-
rényi; Eábry János, n.-szalatnai; Hrivák János, petrováczi; Gömöry 
András, n.-libercsei és Famler Adolf cservenkai segédlelkészek. 

F) 1. Papgyámolda. Bevétel 3613 frt. — 48 kr. földhitelint. 
zl. 198 frt. — kr. „ 

összesen: földhit. int. zl 3600 frt. — kr. 
takarékpénzt. b. . 211 „ 48 „ 

összesen . . . 3811 „ 48 „ 
2. A Glosius-Artner-féle alapítványból élveztek: Kanya Pál, 

100 frt. Turcsányi Adolf 100 frt. Fürész Ferencz 100 frt. Wünschen-
dorfer 80 frt. Mód Mih. 60 fr. Ritter Mária 60 frt. Szalay Katalin 
60 frt. Krausz Theréz 60 frt. Fuhrmann Erzsébet 60 frt. Klementisz 
Czeczilia 60 frt. Molitorisz Ernesztina 60 frt. Mocskonyi Jozéfa 
60 fr. Okruczky Emilia 60 frtot, összesen 1000 frt. 
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3. Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványból élveztek : Kmetliy 
Jósef 210 frt. Placsko István 210 frt, Schneider Armin 210 frt. 

G) Az esp. özv. árvaintézetek állapotának kimutatása: 

Esperesség Tőke 
1875/6. 

szaporodás 
nyugdíja-

zások 
száma 

Nyugdíj -
összeg 

Bács-szerémi lelkész 
Bánát 
Bars  
Békés 
Budapest 
Hont 
Nógrád: paptanitói . 

,, bánóeziféle. 
,, tanítói . . . . 

Pestmegye 
Zólyom közös 

„ Grenzner-féle . 

8432 
8740 

787 
26537 
34323 

7573 
16496 
12768 

3649 
19318 

9285 
2565 

522 
445 

1613 
1911 

68 
869 
404 
812 
809 
717 
135 

12 
10 

21 
5 

10 
12 
38 

20 
6 
3 

684 
680 

1820 
962 
570 
814 
910 

849 
363 

94 
Összeg 150473 8205 137 7746 

H) Népmozgalom: 

Esperesség Kereszt. Temett. Esketi. Lélekszám 

Bács 
Bánát 
Bars  
Békés 
Budapest 
Hont 
Nógrád 
Pestmegye 
Zólyom 

3470 
1539 

115 
5516 

767 
790 

1570 
2114 
1569 

2139 
1200 

84 
4355 

653 
654 

1836 
2225 
1104 

791 
386 

31 
1455 

177 
256 
577 
484 
513 

61614 
28554 

2877 
90665 
14890 
22000 
43416 
39498 
37280 

Összesen . . . . 17450 14250 
! 

4670 340794 

I. Irodalom: BereczAntal,tanár „Természet" czimüfolyóiratVII. 
évfolyamát, nemktilömben „földrajzi közlemények" czimü havi folyó-
iratot szerkesztett. Lehr Albert, nyelvészeti értekezéseket irt a Nyelv-
őrbe. Fröhlich Róbert a magy. tud. Akadémia megbízásából fordítja 
Curtius Ernőnek ,,a görögök története" czimü müvét. Böhm Károly-
tól megjelent egy bölcsészeti értekezés a lipcsei lapban. Bacliat Dá-
niel sajtó alá készítette Sartorius „Diarium biblicum-át" az iskolák 
számára, két terjedelmes kötetben; ezen kiviil 40 darab egy íves missiói 
traktatumot — fordított német nyelvből. Linder Károly „böjti elméi-
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kedések" czimü müvet adott ki szláv egyházak számára. Moczkovcsák 
Jánostól Deák Ferencz elhunyta felett, valamint ugyan ezen alka-
lomból: Dr. Székács Józseftől egy prédikatio; Wladár Miksától, szi-
ráki lelkésztől, Bozó Pálné szül. gr. Teleki Augusta felett tartott em-
lékbeszéd jelent meg. Magam, az elemi iskolák számára egy bővített 
elemi olvasó könyvet és 3 nyelvű kézi agendát szerkesztettem. 

K) Kitüntetések, Jausz Frigyes szeghegyi és Wozárik Pál b. csa-
bai 50 éves tanítók, 0 Felsége által koronás ezüst érdemkereszttel 
lettek feldíszítve. 

A szarvasi főiskola érettségi vizsgáinál az esp. elnökség; a 
budapestieknél Nsgs Hunfalvy Pál ur szíveskedtek helyettesítni. 

A kerület mindenekelőtt köszönetet szavaz superintendens 
urnák e kimerítő jelentéseért s ennek egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vételét határozza; a mennyiben pedig a jelentés 
alapján két tárgy, névszerint a superintendens úr elnöklete 
mellett megalakulandó s működendő könyvkiadó bizottság, ugy-
szinte az utasítások legszükségesebb pontjainak német és szláv 
nyelven kiadása s elárusítása külön határozat hozatalt is igé-
nyel, — a kerület az elsőre nezve köszönettel fogadja főtiszte-
lendő superintendens urnák e minden tekintetben czélszertí in-
dítványát, s annak az előterjesztésben jelzett módon és irányban 
történendő életbeléptetésére fölkéri. A mi pedig a kerületi uta-
sítások legáltalánosabban szükségelt pontjainak az egyházunk-
ban divatazó másik két nyelven való kiadását illeti, ennek 
szükségét a kerület is elismeri a lefordítatást helyesli, a fordí-
tásoknak sajtó alá adatások előtti átnézését Sárkány Sámuel, 
Wladár János és Doleschall Sándor lelkész urakra bizza, kiknek 
remélhetőleg helyeslő nyilatkozata után, a kinyomatást s a 
nyomtatványok mérsékelt áron történendő elárusíthatását 
ezennel elrendeli, 

2« Mind a világi felügyelő úr megnyitó beszédében, mind super-
intendens úr évi jelentésében közös gyász gyanánt jelzett azon súlyos 
veszteség fölemlítésének kapcsolatában, mely nemcsak kerületünket, 
de az egész magyarhoni evangyelmi protestáns egyházat is sújtotta 
néhai jó emlékezetű Dr. Székács József érdemült superintendens halá-
lában : a zólyomi esperesség e következő, irásba foglalt indítványt ter-
jeszti a kerület elé: „A zőlyomi ágost. hitv. evangyelmi egyházmegye 
meglévén a felől győződve, hogy hitfelekezeti jeleseink érdemei irá-
nyában állandó elismeréssel és tisztelettel tartozunk: alázattal indít-
ványozza, hogy: szabad adakozás utján méltóztassék a főtisztelendő 
bányai egyházkerületnek, Istenben boldogúltDr. Székács József, érde-
műlt püspökének, egy mind a megtisztelendő mind a megtisztelő ne-
véhez egyaránt méltó emléket eszközölni. Az emlék minőségének meg-
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határozása, a főtisztelendő kerület, avagy netalán a mélyen tisztelt 
egyetem bölcs elhatározásától függend. Czélszerűnek véleményeztetik, 
hogy az egybegyüjthető összeg, elaggott és elszerencsétlenűlt lelkészek 
felsegélyezésére lenne^forditandö,és leghelyesebben: „Dr. Székács József-
emlék1' nevet viselhetne. 

A kerület ezen indítványt, a megboldogúlt iránt híven 
érzett tiszteleténél fogva, elvben egész készséggel elfogadja; 
a czélszerű kivihetőség szempontjából azonban szükségesnek 
látja a tervezet kidolgozását egy bizottsághoz utasítani, s az 
az indítványozó esperesség kebeléből ekképen alakítatik meg: 
elnök Id. Platthy György, bizottsági tagok Raab Károly, 
Brezny ikJános és Huszágh Dániel urak, kik kész javaslatukat 

* a jövő évi közgyűlésén fogják benyujatni, a bizottság azonban 
arra is már ez alkalommal felhatalmaztatik, hogy ha czél- és al-
kalomszerűnek látja, időközben is bocsáthat ki íveket a gyűjtés 
megkezdésére. 

3» Olvastatik a üivalyi gyűlés jegyzőkönyve. Ennek 3-dik pontja 
kapcsában az egyházkerületi íőtörvényszék tagjai, névszerint elnöke, 
alelnöke s ezeken kivűl a világiak közül két, az egyháziak közül 
három ülnök, úgy szinte a világiak közül öt, — és az egyháziak közül 
is öt póttag lévén egy évre választandó : 

A szavazatok holnap, úgymint oktober 10-dikén reggel, 
a közgyűlés megnyílásáig a kerületi elnökségnél lesznek 
benyújtandók. 

4» Ugyanazon jegyzőkönyv 4-dik pontja kapcsában 
a kerületi pénztár számadásai megvizsgálására, Kemény Mihály 
úr elnöklete alatt, 'Sembery István, Belohorszky Gábor, Wladár 
János, Osztroluczky Géza és a bizottság jegyzőjeűl Szeberínyi 
Andor urak küldetnek ki, — jelentésök elvárásával. Kemény 
Mihály bizottsági elnök úr a számadási okmányokat a gyűlés 
szine előtt legott átvette. 

5« U. a jk. 5-ik pontjához : 
a tanügyi bizottmány tagjaivá: Veres Pál úr elnöklete alatt, 
Platthy György, Pulszky Ágost, Doleschall Sándor, Kramár 
Béla, Jezsovics Károly, Hrencsik Károly és Batizfalvy István 
urak választattak, jelentésök elváratván. 

U. a. jk. 7-dik pontja kapcsában, az államsegélyért folyamodó 
egyházak és egyesek, valamint a kerületi segélyért folyamodó papöz-
vegyek kérvényei átnézésére s a segélyezés milyen mérvben történendő 
ajánlására : 

Ft. Superintendens úr mint elnök s a beérkezett folyamodvá-
2 
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nyokat elnöki megbízásból esperességenként egyberendezett s 
könyebb átnézés végett kivonatilag összeállított kerületi jegyző 
mint előadó mellé, e kerületbéli minden esperesség elnökei 
kéretnek fel a bolnap délután 4 órakor tartandó bizottsági 
ülésben való részvevésre s egyszersmind utasítatnak hogy a segély 
kiosztását indítványozó tervezetük készítésénél, figyeljék meg 
a kerületnek ez idén is megújított azon régebbi határozatát, 
hogy az államsegélyből 1,500 ft. adminisztratív czélokra lesz 
fordítandó. 

7• U. a. jk. 10-ik pontja kapcsában. 
Az egyetemes gyűlésre ezen kerület részéről képviselőkűl ki-
küldetnek a kerületi és esperességi elnökökön és főiskolai igaz-* 
gatókon kívül: Veres Pál, Platthy György, Dessewffy Otto, 
Szontagh Pál, Osztroluczky Géza, Szeberényi Andor, Bartho-
lomaeidesz Gyula, Moczkovcsák János, Hrencsik Károly, Jezso-
vics Károly, Pulszky Ágost, Zsilinszky Mihály, Wladár Viktor, 
Győry Vilmos, 'Sembery István, Doleschall Sándor, Margőcsy 
József, Kiss Endre, Bujkovszky Gusztáv, Petz Gyula, Lang 
Adolf, Zsigmondy Pál, Haberern Jonathán, Ivánka Imre, 
Balassa István, B. Podmaniczky Frigyes, B, Podmaniczky 
László urak. 
Felügyelő úr jelenti, hogy ez év folytában, s illetőleg még a 

közgyűlést megelőző napon is, több olyan folyamodvány érkezett az 
elnökséghez névszerint a franczfeldi és pancsovai egyházak hiveitől 
úgy szinte Miavecz László volt kis-semlaki lelkész ügyében, mely 
kérvényekhez csatolt nagyszámú iratok átnézése czélszerííen csak 
bizottság által eszközölhető: 

E végre tehát, Mártonfy Károly úr elnöklete alatt, Dole-
schall Sándor, Moczkovcsák János, Sárkány János és Belo-
horszky Gábor urakból álló bizottság küldetik ki, — netalán 
szükséges felvilágosítás adás végett hozzájok KramárBéla es-
peres úr is csatoltatván, — mely bizottságnak jelentése a 
holnaputáni gyűlésre elváratik. Mártonfy Károly elnök úr az 
összes iratokat a gyűlés szine előtt legott átvette. 

9* Olvastatik főtisztelendő Török Pál helv. hitv. superintendens 
úr levele, mely szerint: N. N. nagybirtokú s nagy jóakaratú úr, 
magyarhoni egyetemes protestáns egyházunk javára, már életében 
kívánja átadni, kikötendő mérsékleti vitalitium mellett földbirtokait s 
azok instruktióját s e szándékát valósítani kívánja f. é. Oktober 15-én 
Budapesten. Kívánja e végett, hogy mindegyik egyházkerület super-
intendense s egy egy világi képviselője a superintendenczia által meg-
bízva s felhatalmazva azon actuson jelen legyen s a kerület nevében 
s képében jogosultan befolyjon a tanácskozásba s szükséges intézke-
désekbe, milyenek a jószágok átadása s átvétele, azoknak további ke-
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zelése, a gazdaság viteléhez kellő személyzet s felügyelő bizottság 
előállítása, az alapító javára életjáradék megállapítása s garantirozása 
stb. s mindezekre nézve a jegyzőkönyvek s jogi okmányok szerzése, 
hiteles kiállítása, a jövőben fölmerülhető jogi kérdések tisztázása s 
ily tárgyakra nézve irányadás. Az értekezlet s intézkedés Budapesten 
f. é. oktober 15-én d. e. 11. órakor a reform, paplakon lévő gyűléste-
remben fog megtörténni. A képviselőik által meg nem jelenendő kerü-
leteket az alapítványozó úgy tekintendi, mint a melyek e szándéklott 
alapítványról mit sem akarnak tudni s abban részesülni nem kívánnak. 

Az ágost. liitv. evangy. bányai egyházkerület a maga-
kép vis elvetésére, a meghívásban is kikért superintendens úr 
mellé a világi felügyelő és báró Kochmeister Frigyes urakat 
kéri fel. 

10* A tavalyi jegyzőkönyv 9-dik pontja nyomán olvastatnak a 
kerület mindkét iskolai bizottságának jelentései, amint következnek: 

M é l t ó s á g o s és f ő t i s z t e l e n d ő e g y h á z k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s ! 

Midőn a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület alső részének népisko-
láiról kötelességszerüleg jelentést kell tennem, mindenek előtt ki kell 
nyilatkoztatnom, hogy e jelentést nem, mint kellene, a kerületi népis-
kolai bizottmány teszi, hanem teszem egy magam. 

Az egyházegyetem által kiadott rovatos ívek oly hiányosan, 
hézagosan s e mellett hibásan betöltve érkeztek hozzám, hogy haazokat 
úgy, a mint voltak, terjesztem a bizottmány elé, az nem tud azokkal 
mit kezdeni, s minden eredmény nélkül kénytelen szétoszlani. 

Sajátképen azt kellene jelentenem, hogy ily adatokból nem lehet 
jelentést tennem. Megkísértettem még is: sikerülhetne-e e hiányos és e 
mellett sok helyen kézzel foghatólag hibás adatokat úgy összeállítani, 
hogy azokból némi eredményt kivonni lehessen ? 

Ezen hetekig tartó fárasztó munkát nem annyira azért végeztem, 
hogy némi eredményt mégis mutassak, mert ennek értéke azon kijelen-
tésemmel szemben, hogy a feldolgozott adatok egy része kevéssé meg-
bízható, nagyon csökkenni fog: hanem inkább azért, hogy a munkába 
mélyebben beletekintvén, felismerhessem: mi lehet oka, hogy ez adatok 
oly csaknem használhatlan alakban érkeztek be ? — s hogy ezen oknak 
eltávolítására módot kereshessek, s illetőleg ajánlhassak a méltóságos 
s főtisztelendő egyházkerületnek. 

Az adatok hiányos és hibás kiállításának okát részben — restellem 
is kimondani — hanyagságban, részben pedig a rovatok értelmének 
hibás magyarázatában találom, a miért ismét egy részt magok a rovatok 
is okozhatók. Az erős, de el nem hallgathatott vádat a jelentésemhez 
csatolt rovatos ívek igazolják. 

A rovatos íveket az egyes esperességekből ugy kaptam, hogy 
2* 
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nemcsak az esperesség adatai nem voltak összegezve, de az egyes isko-
lakörök körlelkészei sem állították össze adataikat — kettőt kivéve. — 
De ha csak ez lett volna a hiány! ezen egy kis fáradságos munkával, 
— mely pedig az egyes körlelkészeket s illetőig az esperességeket 
illetné, — segíteni lehetett volna: hanem a mint összeállítani kezdtem 
az egyes rovatokat, kitűnt, hogy az egyik adat a másikkal nem egyez, 
sőt egyik adat a másikat czáfolja, megsemmisíti! — Es ez nem csak 
egy-két, hanem számtalan adatra vonatkozik. Ha az összes jelentést 
nem akartam félretenni, kénytelen voltam a hibás adatokat rectificálni, 
ott a hol azt jó hiszemüleg tenni lehetett. Sok helyen nem lehetett. A 
hol például a tankötelesek, az iskolába járók és az iskolába nem járók 
száma össze nem ütött, a combinált két adatból kiigazítottam a harmadik 
hibás adatot; vagy a hol az iskolába „télen-nyáron" és „csak télen" 
járók rovataiba és pedig mindkét rovatba a tanulók összes száma Íratott, 
a mi gyakran fordult elő, a második rovatból a tanulók összes számát 
törlöttem, vagy a hol az első rovatba a tanulók összes számánál kisebb 
szám, a második rovatba pedig semmi sem íratott, a tanulók összes, 
számát kiegészítő számot irtam a második rovatba stb.; de a hol, például 
a tankötelesek száma tetemesen kisebb az iskolába járók számánál, 
nem igazítottam az adaton, mert ez a tényállással csakugyan megegyez-
het, ha vagy más községbeli, vagy nem kötelezett tanulók járnak az 
iskolába, — bár ezek ezen rovatba hibásan vetéttek fel. Mind ezen, s 
ezekhez hasonló számtalan hibákat egy kis figyelemmel ki lehetett, ki 
kellett volna kerülni, mert ehez elegendő a számolás legelemibb ismerete: 
igy ellenben oda voltam kényszerítve, hogy minden egyes egyház összes 
adatait végig combináljam, sőt hogy a hibás adatokon jóhiszemüleg 
ugyan, de talán nem is a valóságnak megfelelőleg igazítsak, mely körül-
mény az adatok megbízhatóságából természetesen igen sokat levon. 

Hanem egy nagy oka a hiányos és hibás adatoknak az is, hogy a 
rovatokat némelyek nem értették, — s azért nem is töltötték be, — 
vagy különféleképen s gyakran hibásan értelmezvén, különféleképen s 
gyakran hibásan is töltötték be. Némely rovatok csakugyan meg is kí-
vánják, hogy azok betöltésére nézve az illetők világos és félre nem 
magyarázható utasítást nyerjenek, — némely rovatok pedig, hogy za-
varók ne legyenek, bővítendők vagy módosítandók is. Például: a taní-
tók minőségének kimutatására két rovat van: „rendes" és „segéd" ; 
már pedig egyházkerületünk ez alsó részében jó csomó tanító van, ki-
ket előbb a „nem képesített" rovatba kell ugyan tennünk, hanem za-
varban leszünk, hogy a következő két rovat melyikébe tegyük ? mert 
sem „rendes", sem „segéd" tanítók, hanem csak szükségbőli, ideigle-
nes, pusztai, tanyai, szőlőbeli, — önálló ugyan, de nem rendes, se nem 
segédtanítók. Ezen iskolák nem lévén szervezett, állandósított rendes 
iskolák s tanítóik nem rendes, képesített s espereségileg megerősített 
hiványnyal biró tanítók, az említett rovatok egyikébe sem illenek bele 
Az innét származó zavar okozta, hogy az egyik körlelkész, — éppen 
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a békési esperességben, — ezen inkább magánjellegű mint rendes isko-
lák nevendékeit, még pedig tetemes számban, a „magánintézetek" ro-
vatába vette fel, a mi aztán az egész erre épített calculust alterálja. 

A 6—12 és a 12—15 éves tankötelesek, illetőleg az elemi és is-
métlő, polgári stb. iskolák együttes kimutatása általában nagyon 
zavarja a kimutatás világos áttekinthetőségét már az I. iven is, a II. 
és III. íven pedig a pontos és érthető kimutatást lehetetlenné teszi. Az 
I-ső íven már azért is, mert a két külömböző osztályú tankötelesek 
iskolába nem járó része az I. ív utolsó 3 rovatában együttesen mutatta-
tik ki. Az ismétlő iskolákra vonatkozó törvény, mint az alább közlendő 
adatokból világosan ki fog tűnni, még nem mindenütt vitetett keresz-
tül, sőt igen ritka helyen vitetett kellően keresztül: az iskolába nem 
járók nagy összege tehát legnagyobb részt a 12—15 éves ismétlő is-
kolába nem járó tankötelesekből áll. Ezen együttes kimutatás iskoláz-
tatásunkat a ténylegesnél sokkal kedvezőtlenebbnek tünteti fel, sőt ott 
is, ahol az a legkedvezőbb, — a bácsszerémi esperességben, — hol az 
elemi iskolában tényleg több a tanuló mint a tanköteles, s hol a tan-
kötelesek közül 100-ból 99-en járnak az iskolába, ezen együttes kimu-
tatás 100 tankötelesből csak 78 iskolába járót mutat fel, vagy is aleg-
kedvezőtlenebb arányt ott, hol az elemi iskoláztatás a lehető legtöké-
letesebb. 

Azonkívül az ismétlő iskolák szervezete is más. Sok helyen nem 
is felekezeti, hanem községi intézetek, egy részt ugyan felekezeti, de 
más részt más felekezetbeli, vagy talán külön községi tanítók vezetése 
alatt. Az ismétlő iskolába járók kimutatása kívánatos ugyan, — de az 
illető rovatokba való elhelyezésök, különösen a II. és III. íven, nagy 
gondot ád, mert ezeknek rovatait, melyekben a tanítókról, tantermek-
ről, felszerelésről, — egy egy tanítóra, tanteremre, hány nevendék 
esik ? — stb. — kell számot adni zavarni fogja. Zavarja az ez évi ki-
mutatásnál is az I. ív összegeinek a II. iv rovataiba való átvitelét. A 
rovatok betöltőinek egy része csupán az elemi iskolába járók összegét 
vitte át a II. ív rovataiba, más része az összes tanulókat. (Azonban 
akár ezt, akár amazt vitték által, a bánáti esperességet kivéve, mind 
hibás, hamis adatokat vittek által.) Attól tartok, hogy kellő utasítás 
nélkül jövőre is igy lesz. Részemről elegendőnek tartanám, ha az ismétlő 
iskolák, a felső nép vagy polgári iskolák, magánintézetek, középta-
nodák csak azl . íven vétetnének tekintetbe, és pedig itt is csupán azért, 
hogy kitűnjék a 6 - 12 éves és a 12—15 éves tankötelesek mennyiben 
és hol iskoláztatnak, a 6—12 és 12 — 15 éves iskolába nem járók pe-
dig külön külön mutattatnának ki, — a II. és III. ív adatai pedig csu-
pán az elemi iskolákra vonatkoznának. A II. és III. ív rovatai oly ada-
tokat követelnek, melyek sok nehézséggel ugyan, de még is meglehe-
tős pontosággal betölthetők, s világos átnézetet nyújthatnak, ha azok 
c s a k az e l e m i iskolákra fognak vonatkozni; de lehetetlen lesz 
azokat összeállítani, — s ha még is, űgy a hogy, összeállíttatnának 
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zavart fogalmat, sőt téves adatokat fognak nyújtani mind e rovatok 
iskolaügyünkről, — lia azokban együttesen az ismétlő iskolák, polgári, 
magánintézeti és közép tanodákra keilend reflectálni. 

Most is, és talán legalább részben éppen ezért, a III-ik iv rovatai 
oly hézagosan jöttek kezeimhez, hogy azokat valami egészszé összeállítani 
teljes lehetetlen. Igaz, hogy ezen rovatok betöltése mindig a legnehe-
zebb lesz, különösen azért, mert az iskolát az egyház közpénztárából 
tartván fel, az arra fordított kiadásokról külön számadást nem vezet. 
Azonkivül a tanitói fizetést néhol egészen néhol részben a közpénz-
tárból fedezi, de nagyrészben az egyháztagok nem is az egyház közve-
títésével, hanem közvetlenül fizetik a tanitót. Fáradságos és pontos 
utánszámítással fog járni mind ezen adatok összeszedése, összeállítása, 
hogy az illető rovatok megbízható s a valóságnak legalább megközelí-
tőleg megfelelő adatokkal töltethessenek be: de utóvégre is nem lehe-
tetlen, — ha csupán az elemi iskolákra fognak a rovatok vonatkozni, 
— de a lehetetlenséggel határosnak tartom, ha a rovatokban valamennyi 
tanintézetre keilend vonatkozni. — Ugy szintén a tanítói fizetés kiszá-
mításához is, — miután tudvalevőleg a fizetés legnagyobb része ter-
mesztményekből s földek használatából áll, s ezek pénzértékben 
mutatandók ki, — nagy figyelem kell, s még igy is az önkényes fel-
számításnak nagy tere marad. E felszámításnál — például — világos 
utasítás nélkül a stolaris jövedelmeket, mint bizonytalan s nehezen 
megbecsülhető fizetést, a rovatok betöltői majd beszámítani majd vég-
képen elhagyni fogják. — Ily kérdés alá jön a tanítói fizetés azon része 
is, melyet mint énekkar vezetők húznak. 

Általában azon meggyőződésben vagyok, hogy részletes és világos 
utasítás nélkül pontos és megbízható adatokra ez után sem számíthatunk. 

A mennyire a beérkezett adatokat feldolgozni lehetett, azokból a 
következő eredményt vontam ki : 
I. A tankötelesek a népességnek következő száztóliát teszik: 

1. A bácsszerémi esperességben: a 6 —12 évesek . 147. 
(illetőleg 6

 7 részében) a 12 —15 évesek . . 5g. 
az összes 6—15 éves tankötelesek . . . . 20ß. °(0 

2. A bánáti esperességben: a 6-—12 évesek . . . 12s. 
(illetőleg 2|5 részében) a 12—15 évesek . . 5s. 
az összes 6—15 éves tankötelesek . . . . I83. °j0 

3. A békési esperességben: a 6 —12 évesek . . . 12 
a 12—15 évesek 4 
az összes 6 —15 éves tankötelesek . . . . 16°|0 

4. A budapesti esperességben: a 6—12 évesek . . IO7. 
a 12 —15 évesek 4 j 
az összes 6 — 15 éves tankötelesek . . . . 14s. "|0 

5. A pestmegyei esperességben: a 6—12 évesek . II9. 
a 12 —15 évesek 47, 

v az összes 6 —15 éves tankötelesek . . . . 166. °|o 
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A legnagyobb száztóli, — 20.g — a báesszerémi, a legkisebb — 
14.8. — a budapesti esperességben mutattatik ki. A kimutatásban észlel-
hető nagy eltérés gyaníttatja, hogy a tankötelesek összeírása nem pontos. 

A bányai egyházkerület ezen alsó részében, — az itt számba vett 
népességnek — a tankötelesek: a 6—12 évesek 12.5 
a 12 —15 évesek 4.8 
az összes 6 —15 éves tankötelesek tehát . . 17.3 
száztőliát teszik. 

II. A tankötelesek közül iskolába járt minden százból: 
1. A báesszerémi esperességben az elemi iskolákba két száz-

zal több járt mint a 6—12 éves tankötelesek száma, — s az 
egyes egyházak adataiból kitűnik, hogy 308 nem tanköteles 
járt az elemi iskolákba. Ha ezen nem tanköteles iskolások 
számát levonjuk az iskolába járók számából, s az eredményt 
igy viszonyítjuk a tankötelesek számához, még igy is a 6 —12 
éves tankötelesek minden százából csaknem 99 járt az iskolába, 
a mi oly rendkiviil kedvező adat, hogy az ember csaknem haj-
landó volna azt kétségbe vonni, ha a tankötelesek száma is 
éppen a báesszerémi esperességben nem adná a legnagyobb 
száztólit. 

A 12—15 évesek közül azonban csak 18 jár százból, s ez 
okozza, hogy az előbbi igen kedvező adat mellett is, az összes 
6—15 éves tankötelesekből csak 78.5 iskolába járót mutat ki 
minden száz után. 

2. A bánáti esperességben a 6—12 évesek közül elemi 
iskolába 95.5 

a 12—15 évesek közül ismétlő iskolába jár . 78.2 
az összes 6—15 éves tankötelesek közül kü-

lönféle iskolába 90.9 
jár minden százból. 

3. A békési esperességben: a 6—12 évesekből elemi 
iskolába jár 90.°|0 

ezen adat jóval kedvezőbbnek ütne ki, ha, mint fentebb érintém, 
az elemi iskolába járók egy része nem a „magánintézet"-be 
járók rovatába iktattatott volna 

a 12—15 évesek közül ismétlő iskolába jár . 27.3 % 
az összes 6—15 évesek közül különféle isko-

lába jár . . 88 . ° |o 

4. A budapesti esperességben: a 6 —12 évesekből 
elemi iskolába járt 77.°!0 

az összes 6 —15 éves tankötelesek közül kü-
lönféle iskolába járt 91.°j0 

5. A pestmegyei esperességben: a 6—12 évesek 
közül elemi iskolába járt 95.i 0|0 

a 12—15 évesek közül ismétlő iskolába j á r t . 64.°|0 
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az összes 6—15 éves tankötelesek közül kü-
lönféle iskolába járt 88 . ° | o 

Az elemi iskoláztatás legpontosabbnak tűnik fel a bácsszerémi 
esperességben, — az összes 6—15 éves tanköteleseknek is-
koláztatása ellenben a leggyengébbnek; — ez utóbbira nézve 
a legkedvezőbb adatokat nyújtja a budapesti és bánáti espe-
resség, amaz 91, ez 90.9 gyermek iskoláztatását mutatván ki 
minden 100 tanköteles közül. 

A kerület ezen részének — itt számba vett — összes tankö-
teleseiből já r : 

a 6—12 évesek közül elemi iskolába . . . 93.9 
a 12—15 évesek közül ismétlő iskolába . . 34.3 
az összes 6 - 1 5 évesek közül különféle is-

kolába , . . 82.9 
minden 100 tankötelesből. 

III. A II. ív 2-ik rovata, mint már fenebb is megjegyeztem, nagyon 
hibásan van az I. ívből átvezetve, mind a mellett, hogy az ív 
alján világosan utasításul van adva, hogy abba az összes 6—15 
éves iskola járók veendők fel. Egyedül a bánáti esperességből 
van az adat az utasitás szerint helyesen átvezetve: a többi sem 
az összes, sem az elemi iskolások számával nem egyez. De ezen 
hibán már nem javíthattam, ugy kellett vennem, a mint van, 
ha csak az összes ezen rovattal összefüggő rovatok adatain, 
önkényesen változtatni nem akartam. — Itt ismétlem azon né-
zetemet, hogy ide csak is az elemi tanulók lennének átviendők, 
különben, tekintettel arra, hogy ezen rovat szoros viszonyban 
van ezen II. ív többi, és a III. ív összes rovataival, ezeknek 
helyes betöltése a lehetetlenséggel határos, ha az összes iskolába 
járók, következéskép nem csak az elemi, hanem az ismétlő, 
polgári magán intézeti, és közép tanodák, tehát ezeknek tanter-
mei, tanárai, tanitói is tekintetbe veendők. Ezek különben is 
más kimutatás alá tartoznak, s itt különösen a népiskolákról 
van szó. 

IV. A II. ív 3. és 4-dik rovatainak adatai nem megbízhatók. Némely adat 
valamenyi tanulót „télen-nyáron" iskolába járónak tüntet fel, 
más ismét valamennyit „csak télen" járónak, valószínűleg arra 
való tekintette], hogy a nyári szünnapok alatt csakugyan nem 
jár. Az egész rovat nekem feleslegesnek látszik, miután a tanév 
törvényszerüleg 8—10 hónapig tart, s igy „csak téli" iskolánk 
nincs is, — s a kik „csak télen" járnak, a mulasztások rovatába 
esnek. — A mulasztási rovatok adatait azonban egyáltalában 
nem lehetett összeállítani, mert némelyek a mulasztó gyermekek 
számát, mások ismét a mulasztások ezreit vezették be a rova-
tokba. Ezen adatok tehát az iskoláztatás pontosságára nézve 
semminemű felvilágosítást nem nyújtanak. Csupán annyit lehet a 
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hiányosan betöltött 8. 9. sz. rovatokra vonatkozólag megje-
gyezni, hogy a mulasztók többnyire felmentettek, s büntetés 
ezen mulasztásokért igen gyéren fordult elő. Itt is világos uta-
sításra lesz szükség. Nézetem szerint e rovatokba az lenne 
bejegyzendő: hány f é l (napos i g a z o l a t l a n mulasztás esik 
egy tanulóra egy-egy iskolában, iskolakörben, esperességben stb.? 

V. A 10. és 11. sz. rovatok adatai szintén semmikép sem állíthatók össze; 
mert vagy betöltetlenek, vagy általánosan van jelezve, hogy 
— például „mind ir és olvas — de hogy mennyi ez a „mind", 
azt még következtetni sem lehet. Néhol pedig e rovatba az 
összes elemi tanulók száma van bejegyezve, tehát úgy tűnik fel, 
mintha valamennyi elemi tanuló egyszerre lépne ki az iskolából. 

VI. Tankönyve nincs 198 tanulónak, s igy 1000-ből 7-nek; igaz, hogy 
319-ről nincs kimutatva: van-e tankönyve vagy nincs ? 

VII. A kerület ezen alsó részében — (természetesen itt sem véve szá-
mításba a bácsszerémi és bánáti esperességeknek a kimutatás-
ban elő nem forduló egyházait,) —• van 248 tanitó, ezek között 
202 képesített és 46 nem képesített, — s ismét 206 rendes és 
42 segédtanító. A „ segéd"-eknek nevezettek között igen kevés 
a valósággal „segéd" tanitó; a legnagyobb része az e rovatban 
kimutatottaknak: tanyai, pusztai, szőlőbeli tanitó. — E két 
rovat nem tünteti k i : a rendes tanítók között hány nem képe-
sített tanitó van még? 

VIII. A tanítók hivatal- évei természetesen igen különbözők, — 
1-től 52 évig; a középszám körülbelül 14'|2 évet tesz ki. 

IX. A 18. és 19. sz. rovatok adatai, éppen azért, mert a 2-ik, 16. 17. 
25. sz. rovatok adatai kétségesek s igy megbizhatlanok, hason-
lóképen ilyenek. A mennyire azonban ezekből következtetni 
lehet, egy-egy tanítóra s egy-egy tanteremre középszámítással 
77.6 tanuló esik. A legkevesebb 5, a legtöbb 260 egy tanítóra 
s tanteremre. 

X. A tanítási nyelv szerint a 246 iskola e képen oszlik meg: 75 isko-
lában tót; 55-ben német; 37-ben magyar; 35-ben tót-magyar; 
16-ban magyar-tót; 13-ban magyar-német; 10-ben német-
magyar; 2-ben tót-német; l-ben német-tót; l-ben magyar-tót-
német és l-ben tót-német-magyar a tanítási nyelv. 

XI. Az iskolaépületek legnagyobb része az illető egyházak tulajdona; 
csupán 13 bérelt iskolahelyiség van a kerület e részében. Ezek 
közül jó karban van 225, rosz karban 21, tehát 8.5 száztóli. 
Tanitólak van 209, — s igy a rendes tanítóknak valószínűleg 
kivétel nélkül, s a segéd vagy rendkívüli tanítók egy részének 
is van saját állandó lakásuk. A 209 tanitólak közül 166 mel-
lett van kert. 

XII. Faiskola van 46, — többnyire a nagyobb s több iskolát számító 
egyházakban, s igy mindenesetre 46-nál sokkal több iskola 
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használatára, a többi iskolák valószínűleg a tanitólak melletti 
kertben nyújtanak a fatenyésztésben oktatást a nevendékek-
nek, — de a rovatokból ki nem tűnik való-e, vagy menyire 
való e köveikeztetés ? 

XIII Az egyes iskoláknak tanszerekkel való felszereléséről a rovatok 
nem adnak biztos kimutatást. Annyit lebet következtetni, hogy 
csupán egy tanterem van, melyben még fekete tábla sincs. A 
rovatok különben nagyon hiányosan vannak kitöltve. Néhol 
éppen semmi, másutt a rovatokon végig irva: „részben van-
nak1 ' — majd a taneszközök száma, például: hány falitábla, 
hány természetrajzi ábra s t. b. — van a rovatokba bevezetve. 
Ezeket egy egészszé összeállítani nem lehetett máskép, minthogy 
azt vettem fel a rovatokba: hány iskolateremben van ezen 
vagy azon taneszköz ? — de nem egyszersmind a taneszközök 
mennyiségét, — a mi különben is aztán a taneszközök minősé-
gének kimutatását is feltételezné. Az így összeállított adatok, 
tekintettel arra, hogy nem minden taneszköz szükséges az 
iskola minden osztályában, azt látszanak bizonyítani, hogy 
iskoláink a legszükségesebb taneszközökkel meglehetősen fel-
vannak szerelve. Tornahely és tornaeszköz csak 7 iskola 
mellett van. 

XIV. A III-ik ív rovatait, mint fennebb is érintettem, egyáltalában 
nem lehet összeállítani. A bevezetett adatok azonban némely 
általános megjegyzésre még is nyújtanak anyagot. A tanítói 
fizetés rovatába helytelenül — (ott van készpénz, föld, termény 
együtt) — bevezetett adatokból még is annyi tanúságot le lehet 
vonni, hogy a tanítói fizetés csak kivételesen 70 —150 frtnyi, 
s csak ritkán 200 — 250 frtnyi, 400 frt már többször, 500— 
600 frt. legtöbbször, 700 frt. még elég gyakran 800 frt. 
ritkábban, 900, 1000, 1100, 1200 frt. pedig ismét csak kivé-
telesen fordul elő, s így középszámítással 500—600 frtra lehet 
a tanítói fizetést tenni. 

XV. A rendes tanítóknak a tanítói hivatalon kivül, nem számítva ide a 
a hivatalukkal egybekötött énekkarvezetői, levitái, néhol lel-
készi teendőket, más foglalkozásuk rendesen nincs, — csupán 
csak egy kivétel van: a kiskéri egyik tanitó egyszersmind 
postamester. — Ellenben a pusztai, tanyai, szőlőbeli, — in-
kább szükségbőli, mint rendes tanítóknak rendesen más fog-
lalkozásuk is van vagy volt. Nagy részük gazdatiszt, 
czizmadia, szabó, kőmives, földmives volt, s gyakran 
mesterségüket a tanítói hivatal mellett most is folytatják. 

XVI. A tanfelügyelők iskolalátogatásáról a rovatok nem adnak teljes 
értesítést, a mennyiben nem mindenütt töltettek be; a betöl-
töttek nagyobb része azt jelenti, hogy a tanfelügyelő nem lá-
togatta, vagy ,,ez évben" nem látogatta az iskolát. 
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XVII. Azon rovat, mely arról adna értesítést: megkerestettek e a 
polgári hatóságok törvényes segédletért ? — s mily ered-
ménynyel ? szintén nagyon hézagosan van betöltve. A betöltöt-
teknek nagy része ,,nem" mel felel, — az ,,igen"-nel felelők 
egy része ismét ,,némi", néhol ,,jó ' eredményt, nagy része el-
lenben ,,legkisebb eredményt, sem" jelez. 

Midőn végül még ismételve ajánlanám, hogy a rovatokhoz 
azok mikénti betöltésére vonatkozó világos utasítás adassék, 
szükségesnek látnám egyszersmind az illetőket az adatoknak 
az illető rovatokba való pontos és lelkiismeretes bejegyzésére 
s a rovatos íveknek kellő időben való beküldésére szigorúan 
kötelezni, — az adatokat be nem szolgáltatókra pedig érzékeny 
bírságot róvni ki. Mert az már mégis különösnek tűnik fel, ha 
a bánáti esperesség kimutatásából az antalfalvi, törökbecsei, 
nagybecskereki, franzfeldi, lajosfalvi, mramoraki, pancsovai, 
sándorfalvi és — maga az esperes egyházából — temesvári 
egyházakból, tehát a bánáti esperességnek több mint 3|5-éből, 
egyátalában minden adat hiányzik; a bácsszerémi esperes úr 
pedig ismételve panaszolja, hogy a volt katonai végvidéki 
egyházakból, névszerint a neudoríi, vinkovczei, uj banovczei, 
ó-pazuai, uj pazuai, boljevczei, beskai, kercsedini és bingulai 
anya és leányegyházakból az ismételve sürgetett adatokat be 
nem tudja várni. 

A bácsszerémi esperesség éppen nevezett egyházaiból végre 
sept. 10-kén megkaptam az íveket, — de oly hiányosan, hé-
zagosan kiállítva, hogy azokkal a fennebbi, már kész, munká-
latokat zavarni nem tartottam czélszerünek. Némely egyházak-
ból ugyanis épen semmi adat nincsen, más egyházakból pedig 
hiányos és csonka adatok vannak, ugy hogy azokra semmi kö-
vetkeztetést építeni nem lehet. Nem hallgathatom el az illető 
körlelkésznek az esperes irányában kifejezett, s velem az ívek 
elkésésének igazolása végett közlött azon panaszát, hogy az 
uj pazuai lelkész ismételt sürgetéseire még csak nem is vála-
szolt, a bingulai lelkész pedig sürgetéseiért még szemrehányá-
sokkal illette, de az adatokat még sem küldte be. Az ily ren-
detlenkedőknek még is csak meg kellene mutatni, hogy van 
egyházi hatóságuk, mely szükség esetében a kötelességét nem 
teljesítőt érzékenyen sújtani is bírja. 

Miután a fennebbieket a Méltóságos és Főtisztelendő egy-
házkerület kegyes figyelmébe ajánlanám, a fenn állítottaknak 
bizonyságául az általam Összeállított I. és II. számú rovatos 
ívekhez az összes eredeti rovatos íveket is mellékelném, hó-
doló tisztelettel vagyok, Szarvason 1876. september 12-én, a 
Méltóságos és Főtisztelendő egyházkerületnek alázatos szol-
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gája Sárkány János, a bányakerületi népiskolai bizottmány 
elnöke, a kerület alsó részében. 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Midőn kerületünk felvidéki népiskoláink 1875|6-iki állásáról kö-
telességemhez képest ezennel jelentést tennék, bátorságot veszek ma-
gamnak a főt. ker. gyűlést mindenekelőtt alázattal megkérni, misze-
rint ezen, habár hivatalos színezettel biró, tudósításomat a szigorú 
kritika szabályai szerint megitélni ne méltóztassék. — Mert ámbár ezen 
okirat azon rovatos táblázatok alapján állíttatott össze, melyek az espe-
rességekkel, illetőleg körlelkészi hivatalokkal közöltettek, mégis azon 
körülménynél fogva, hogy az említettem táblákhoz semminemű utasítás 
sem volt csatolva, s hogy azok ennek következtében különfeleképen 
betöltve, vagy részben betöltetlenül is kerültek hozzám, az adatok a 
legjobb akarat mellett sem voltak összeállíthatók azon pontossággal, 
mely egyedül képes némi becset kölcsönözni ilynemű jelentéseknek, 
S miután a b e k ü l d ö t t adatok s számok megbízhatóságához is férne 
egy-két észrevétel, önként értetik, hogy azon kép, melyet népiskoláink 
állásáról nyujtandó vagyok, korántsem tarthat igényt kifogástalan tö-
kélyre és hűségre. 

1. Az előttem fekvő I. sz. táblázat nyomán a négy 105 anyagyü-
lekezetből álló felvidéki esperességben (Bars, Hont, Nógrád, Zólyom) 
102603 ág. hitv. ev. lélek van, mely tétel összehasonlítva, a m. é. super-
intendensi jelentéssel egy 4947 léleknyi kisebbedést tüntet fel (legki-
rívóbb ez Hontnál, hol a minus 3023), mely különbözetet én magamnak, 
a f. é. halandóság oly rendkívüli nem lévén, semmi módon sem tudok 
megmagyarázni. 

Tanköteles volt összesen 15.955 még pedig: 8154 fiú, 7801 leány; 
ezekből 11.610-nek (5899 f. 5711 1.) az elemi, 4345-nek (2255 f. 2090 
1.) az ismétlő oktatást kellett volna látogatnia. Ezen számból esik. 

a) B a r s r a , ide nem számítva Körmöczbányát, mely adatokat 
nem küldött be, 215 m. p. 124 elemi 91 ismétlő 

b) H o n t r a 3350 „ „ 2390 „ 965 „ 
c) N ó g r á d r a 6542 „ „ 4862 „ 1680 „ 
d) Z ó l y o m r a 5834 „ „ 4234 „ 1609 „ 

Ezen tankötelesekből járt 
a) B a r s b a n el. iskol. 163; ism. — ; felső s középtan 30;össz. 193; nem jár t 22 
b) H o n t b a n „ „ 3388 776 „ * 113 „ 3277 „ „ 78 
c) N ó g r á d b a n „ „ 4593 709 „ „ 97 , 5399 » „ 1146 
d) Z ó l y o m b a n , , „ 4181 „ 1232 „ 180 „ 5593 „ „ 250 

Összesen „ „ 11325 „ 2717 „ 420 „ 14462 1496 

Oktatás nélkül th. maradt 1496 vagyis az összes tankötelesek 
9*2 °|o, mely eredmény, azon körülménynél fogva, hogy az ismétlő okta-
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tásnak keresztülvitele felette nagy nehézségekkel jár, igen kedvezőnek 
nevezhető, mert hiszen a tulajdonképeni elemi iskolában csak 285 
(tavaly 279) tanoncz, vagyis a tankötelesek csak 2.5 °|0 hiányzott. 

Az egyes esperességeket tekintve, legkedvezőbb az arány Hont-
ban, hol 100 tankötelesből 97.7 látogatta az oktatást, utána követ-
kezik Zólyom: 95.8 erre Bars: 98 8 s végre Nógrád: 82.5 -tel. Ez 
utóbbi két esperességnek e tekintetbeni bátramaradása, az ismétlő 
iskoláztatásnak még mindig nem elegendő szorgalmazásából megfejt-
hető ; Barsban ugyanis ismétlő oktatás egyáltalában nincs, Nógrádban 
a tanonczok fele sem látogatja* 

Magát az elemi iskoláztatást illetőleg első helyen áll: Bars, a 
mennyiben 139 tanoncza télen-nyáron egyaránt látogatja a 9 hónapig 
tartó oktatást (összes mulasztások száma: 164), erre következik Zólyom, 
hol a tankötelesek 3;4 de télen-nyáron járt a 8—10 hónapig tartó 
iskolába (mulasztás: 1468), leghátrább van e tekintetben Hont, mert 
itt az iskolások 2|:rada, csak is télen látogatja a 8 havi t a n i t á s t . 
(mulasztás : 1438); legtöbb mulasztások fordulnak elő a 8 havi oktatással 
biró Nógrádban, mert ezek száma 26450-re rúg (órák v. napok értet-
nek-e itt, nem tudom), s megjegyzendő, hogy a roppant számú mulasz-
tókból csak 35-en büntetettek meg. 

2. A fentemiitett 14462 tanoncz, a II. táblázat szerint, 226 tanitótól 
részesült oktatásban Ezek között 205 rendes, 21 segédtanitó, s megint 
200 képesített az az már a népiskolai törvény hozatala előtt működött, 
s 26 nem képesített, inkább csak szükségbelitanitó. Esperességenkint 
Barsban 4 rendes, Hontban 49 rendes, 4 segéd, Nógrádban 103 rendes, 
5 segéd. Zólyomban 49 rendes s 12 segéd, illetőleg szükségbelitanitó 
működött. 

A tanitók számát, a tanonczokéval összehasonlítva, megemlítjük 
hogy 1 tanítóra egyáltalában 63 tanoncz esnék, jelesül Barsban 47, 
Hontban 53, Nógrádban 50, Zólyomban 79, mely arányt, megint ked-
vezőnek lehetne mondani, ha elő nem fordulnának esetek, hogy egy 
tanerő kénytelen 170 tanonczczalis megbirkózni. Itt is mondható, hogy 
bizony sok az aratásra való gabona, de kevés az arató, s ez mindenestre 
oly tér, melyen még vajmi sok a tenni való. 

3. Ugyanezen megjegyzés áll a tanszobákról is, vagy a mint a 
táblázat oly euphemistice kifejezi magát: tantermekről. Mind a 4 espe-
rességben ugyanis van 222 iskolaépületben (212 egyházé 16 bérelt v. 
községi) 230 tanszoba, még pedig Barsban 4, Hontban 54, Nógrádban 
106, Zólyomban 66, s igy egy tanszobára megint csak mintegy 63 
tanoncz esnék de nincs tagadás benne, hogy a gyakorlatban, egészen 
másként áll a dolog, miután 1 szobában többnyire 80—90 nem ritkán 
170 tanoncz is gyötörtetik. Ebből kiviláglik, mily értelemben veendő 

*) Feltűnő egyébiránt és csaknem hihetlen, hogy felvidékünk legnépesebb esperessé-
géből t. i. Nógrádból, csak 8 fiú jár t k ö z é p t a n o d á b a , holott Bars e téren 10-zel, Hont 
46, Zólyom 75-tel. képviselve van. 
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azon adat, hogy 189 iskolaépület jó, s csak 33 rosz karban van. Meg-
engedem, hogy a 189-nek külseje meglehetős, de jónak nevezhető-e 
akkor, ha szűkes sötét, ez más kérdés. 

4. A fentnevezettiskolák felszerelését illetőleg megjegyzendő, hogy 
mind a 4 esperességben 215 tanitólak mellett volt 189 kert, és 102 
faiskola, az osztályokban fel vala lelhető 246 fekete falitábla, 178 fali-
olvasótábla, 273 térkép, 167 földgömb, 140 természetrajzis 70 termé-
szettani eszköz illetőleg ábra s 22 könyvtár; testgyakorló intézet volt 
5 s tornászati készlettel el volt látva 7 iskola. 

5. A III-ik táblázat az iskolák anyagi helyzetének, valamint a 
tanitók fizetésének kimutatására szolgál. Nagyon sajnálom, hogy ezen 
sok tekintetben érdekes kérdésben nem szolgálhatok kielégitő felvilá-
gosítással. Az esperességek egy része (Hont, Nógrád) az idevágó ro-
vatokat csaknem egészen betöltetlenül hagyta, mint látszik azon a honti 
esperesség által előhozott nézetből kiindulva, „hogy faluhelyen az isko-
lának nincs s nem is lehet külön jövedelme, miután a reávaló költ-
séget az egyház viseli. "Már pedig érdekünkben feküdnék evidentiában 
tartani legalább ezen, az egyház által viselt költséget, s ezt valamint 
a tanpénzek összegét a körlelkész urak a vizsgák alkalmával könnyen 
tisztába hozhatnák. 

Jelen alkalommal csak annyit jelenthetek, hogy a 226 tanítónak 
összes jövedelme, a lakást bele nem számítva 75.615 ft-ra rúg, miből 
Barsra 1513 ft esik, Hontra 16 601 ft. Nógrádra 34454 ft. Zólyomra 
23047 ft. Ebből kiviláglik, hogy tanítóink jövedelme általában túlha-
ladja ugyan a népiskolai törvény által szabott minimumot, de egyen-
kint véve másként áll a dolog, a mennyiben nem ritkák azon esetek, 
hogy egyes tanítók alig mutathatnak fel többet 70—80 ftnyi jövede-
lemnél. Barsban egyébbiránt a maximum 416 ft. a minimum 200 ft., 
Hontban a maximum 800 ft., minimum 80 ft., Nógrádban maximum 
800 frt. minimum 90 frt. Zólyomban maximum 850 frt.. minimum 70 ft. 
Itt veszély van a halasztásban, s nem ártana uj híványok kiállításánál 
egy kis pressiót gyakorolni a hívekre, mert hiszen méltó a munkás az 
ő jutalmára, s minő lehet a munka ily bér mellett, s ott, hol a tanitó 
olykor hivatalával össze nem egyeztethető mellékkeresetre van utalva. 

6. A mi már a többi a táblákban elő nem forduló, de idevágó s 
az 1873-iki ker. jegyzzőkönyv 12-ik pontjában megállapítot kérdése-
ket, s első sorban a t a n k ö n y v e k e t illeti, megjegyzendő, hogy ez 
irányban még most sem észlelhető haladás. A tisztelt esperességek, 
mint látszik vagy nem mernek, vagy nem akarnak a kerület azon 
meghagyásának eleget tenni, mely szerint csak a kerületileg ajánlott 
tankönyvek használandók iskoláinkban, s annak daczára, hogy ily 
könyvekről, már meglehetősen gondoskodva van, még mindig tűrik a 
legczifrább tarkaságot, s így történik, hogy ugyan azon esperesség-
ben, s itt-ott ugyanazon iskolában az ismeretes kakas ABC-s könyv 
mellett a Gönczi féle figurái, s hogy legtöbb iskoláinkban még mindig 
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használtatnak irott tanfiizetek, melyek minden ellenőrzés nélkül össze-
állítvák s olykor még a múlt századnak jellegét magukon hordják. 
Egy kis jó akarat kézfordulással segíthetne e kirivó hajon. 

Az egyes esperességeket tekintve Bars összes iskoláiban be van 
hozva Gönczi ABC-s könyve, Braxatórisz kátéja, Gáspár első olvasó-
könyve s Hiibner bibliai története, „a többi tantárgy a tanítók által 
készített írásbeli füzetek szerint taníttatott"; Hontból ily jelentést 
vettem: „a tankönyvekre nézve kimerítő felvilágosítást nem adhatok, 
de positive tudom, hogy legtöbb tantárgy csak irott kézikönyv nyomán 
adatik elő"; Nógrádban e g y e s iskolák használják a zólyomi ABC-s 
könyvet és az ugyanezen esperesség által kiadott „Skolníkot", a vallás 
Placskó kátéja nyomán adatik elő, különben itt is szerepelnek irott 
füzetek. Kiemelendő, hogy ezen esperességben a magyar nyelv taní-
tása mindenütt kötelező tantárgy. Zólyom tankönyvekről gondokosdott 
s a kerületileg elfogadott és ajánlottakon kivül másokat nem használ. 
— Tót olvasókönyvül, valamint a többi esperességekben, úgy itt is mind-
eddig az új testámentom s az énekes könyv szolgál, de e téren is tör-
tént haladás, a mennyiben az olvasókönyv mely még tavaly jelezve 
volt jelenleg már nyomtatás alatt van. 

7. Az i s k o l a i t a n á c s o k a t illetőleg meg kell vallanunk, hogy 
ezen testületek, melyek hivatvák azon lenni, hogy a tanügy téren 
„mindenek ékesen és jó renddel legyenek," valami rendkívüli tevékeny-
séget nem fejtenek ki. Barsban „a mult évben -e testület nem adott 
magáról élet-jelt ," Hontból és Nógrádból csak annyit jelentenek, hogy 
ezen bizottságok léteznek s évenkint egyszer ülést tartanak, Zólyom-
ban az iskolai tanács „belügyekkel foglalkozott s megvizsgált 5 
tanítót." 

S ezzel befejezhetném jelentésemet, ha a beérkezett felszólalások 
s saját tapasztalásom alapján nem tartanám kötelességemnek a főt. 
kerületet tisztelettel arra figyelmeztetni, hogy a velünk közlött táblá-
zatok nem egészen felelnek meg czéljuknak. Előfordulnak ugyanis 
bennök rovatok, melyek reánk nézve vajmi kevés érdekkel bírnak, 
teszem, hogy hányszor látogatta a tanfelügyelő az iskolát, holott itt talán 
az egyházi hatóság látogatására kellene fektetni a súlyt; vannak to-
vábbá olyanok, melyekre csaknem lehetetlen a válasz, mint pl. vájjon 
mennyi fordíttatik évenkint az iskolák fűtésére, s viszont kimaradtak 
dolgok, melyéknek okvetlenül ott kellene lenniök, mint teszem: hány 
felekezeti iskola lett községivé, hány új iskola épült, vagy javíttatott, 
hány idegen, másvallású tanoncz látogatja iskoláinkat stb. Nem ár-
tana egy-két rovathoz magyarázatot is mellékelni, mert ily általános 
kérdésre: hány növendéknek van tankönyve? felette bajos határozott 
választ adni. Némi tankönyv nélkül elvégre egy tanoncz sem lesz, de, 
hogy 14.462 feljáró közül, 13 709 el volna látva az illető iskolában 
megkívántató összes tankönyvekkel, valamint ez a beküldött adatok-
ból, kivehető, ezt már merném kétségbe vonni. 



32 

Végül szabad legyen azon alázatos kérést koczkáztatnom, méltóz-
tatnék a felvidéki népiskolai bizottságot gyökeresen átalakítani, illető-
leg ujonan összeállítani. A mint ezen jelentés aláírásából kitűnik, az 
összes bizottság jelenleg voltaképen csak egy tagból áll, s ezen egy 
tag elnök, jegyző — az eddigi visszalépvén — és bizottmány egy 
személyben. Előre láttam még tavaly, ezen ügynek ily kifejlődését, 
miért is bátor valék már akkor- a főtisztelendő kerületet felkérni, mi-
szerint engem elnöki tisztem alól felmenteni kegyeskedjék 

Midőn ezen kérésemnek most is kifejezést adnék, s a főt. kerü-
let irántam tanúsított bizalmát szívem mélyéből megköszönném, kiváló 
tisztelettel maradtam, Budapesten 1876. aug. 21-kén, a méltóságos s 
főtisztelendő kerületi gyűlésnek alázatos szolgája Doleschall Sándor. 

A kerület köszönetet szavaz az iskolai bizottságok elnökeinek 
pontos és kimerítő jelentéseikért; megütközéssel veszi tudo-
másul a bennök foglalt értesítést a szükséges adatoknak hely-
lyel közzel nem történt beszolgáltatásáról, s határozottan utasítja 
az esperességi közegeket, hogy a bizottsági elnökség ily tár-
gyakbani megkeresését, mindig pontosan foganatosítsák, ille-
tőleg foganatosítassák. Tudomásul veszi azonban a bánáti es-
peresség azon mentségét: hogy ez új intézkedés felől nem birván 
még kellő tájékozottsággal, szükségtelennek vélte a közösekké 
vállt iskolák adatait is beküldeni. A jövőben tehát minden 
ilyen félreértések kikerülése végett, a kerület ezennel elhatá-
rozza, hogy a bizottság elnöksége által követelt adatok, a kö-
zösekké vállt iskolák felől is beszolgáltassanak A mennyiben 
pedig a jelentésekből az tűnt ki, hogy az adatok ívei minden 
rovatának értelme nem teljesen világos azok előtt a kik betöl-
tésökre ketelezvék, s igy a különböző felfogás csak zavarra 
vezet: Batizfalvy István tanár úr, mint az ívek tervezője felké-
retik egy rövid felvilágosító utasítás kidolgozására s az elnök-
séggel való közlésére. Az alsó részi népiskolák bizottsága 
ezentúl is megmaradván eddigi szervezetében, a felső részi 
elnöknek, Doleschall Sándor urnák lemondása nem fogadtatik 
el, a czélszerűbb beosztás végett azonban az határoztatik, hogy 
ezentúl a budapesti esperesség is a felső részi iskolai bizott-
sághoz tartozzék, melynek elnöke mellé bizottsági tagokúi 
ezennel Bachat Dániel és Scholz Gusztáv lelkészek s Péterffy 
Sándor és Falvay Antal tanár urak választatnak. 

A gyűlés 2-ik napján, azaz oktober 10-dikén. 

11. A tegnapi napon tartott gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván 
hitelesítetett. 

12. Világi jegyző Dr. Szelényi Károly úr Írásosan jelentvén, 
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hogy mulaszthatatlan hivatalos teendői folytán a mai napon tartandó 
közgyűlésen meg nem jelenhet: 

A jegyzői tisztben, ideiglenes helyettesítésére 'Sembery István 
úr, a nagy-honti esperesség világi jegyzője kéretik fel. 

13. Olvastatik a tegnapi napon tartott gyűlés jegyzőkönyve 4-ik 
pontjában kiküldött számvizsgáló bizottság e következő jelentése: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Az 1875/6-ik évi egyházkerületi számadások felülvizsgálatára ki 
lévén küldve, eljárásunkról ezennel van szerencsénk jelentésünket 
tiszteletteljesen előterjeszteni: 

1. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottságnak ide csatolt je-
lentése, valamint ugyanazon bizottság folyó évi april hó 18-dik és 24. 
valamint september 26-dik napján tartott gyűlésének jegyzőkönyvei 
ezek nyomán: 

a) Az april 24-én tartott gyűlés jkönyvének 4-ik pontja, mely 
szerint Podmanitzky Ármin bárónak, a közbenjött reductio folytán 
1500 forintot tevő alapítványát, az alapító testvére., b. Podmanitzky 
Frigyes az egyházkerület pénztárába befizette. Miután azonban az ese-
dékes kamatokat le nem róvta, az eredeti alapító levél neki vissza nem 
adatott. Minthogy pedig b. Podmanitzky Frigyes csak a tőke lefizeté-
sére vállalt kötelezettséget, a nélkül, hogy a kamatok kiegyenlítését is 
kilátásba tette, vagy a fizetést bizonyos határidőhöz kötötte volna, 
más uton pedig az egyházkerület ezen kamat-követelés behajtását nem 
reményiheti, az eredeti alapító levélnek b. Podmanitzky Frigyes részére 
leendő kiszolgáltatását, a kerületi közgyűlésnek javasolja. A felülvizs-
gáló bizottság ezen javaslatot magáévá teszi s a kerületi gyűlésnek is a 
legmelegebben ajánlja, annál is inkább, mert hálával veendő b. Podma-
nitzky Frigyes nagylelkűsége, ki részéről minden kötelezettség nélkül, 
a testvére által alapítványozott tőkét tettleg lefizette. 

b) A september 26-án tartott ülésének 1. pontja, melyben az el-
nök, Kanya Pál bizottsági tagnak halálát bejelenti és a kerületi köz-
gyűlést fölkérni határozza, miszerint a pénzügyi bizottságban ezen 
haláleset által megürült hely betöltése iránt intézkedni méltóztassék, 
a kerület figyelmébe a felülvizsgáló bizottság által is ajánltatik. 

3. pontjának: 
1) hogy a nagylaki és orosházi egyházaknál elhelyezett tőkék 

fólmondassanak, a felügyelő bizottság azon nézetben van, hogy Nagy-
laknál, miután a tőke, betáblázás által kellőleg biztosítva van, s kamat-
hátralékait is leróvta, továbbra is meghagyandó. Orosházára nézve 
pedig fölhatalmaztatik az állandó pénzügyi bizottság, hogy belátása 
szerint intézkedjék, nevezetesen az 1050 frtnyi tartozásra nézve. 

Ugyanazon pont 2-dik pontjára, mely szerint Jeszenszky Dániel 
3 
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90 frtnyi tartozása, tekintve, hogy a nevezett adósnak ügyvédi mun-
kadijak és költségek czimén ellenkövetelése van a kerület ellenében, 
az activák közül törültetni ajánltatik: a felülvizsgáló bizottság véle-
ménye oda járúl, hogy a pénzügyi bizottság a nevezett úrral megtéve 
a számadást, ez ügyet véglegesen egyenlítse ki. 

U. a. pont 3-dik pontja, hogy a kamathátralékok behajtásával a 
kerületi ügyész bizassék meg, a felülvizsgáló bizottság nézetével talál-
kozván, érvényre emeltetni ajánltatik. 

Ugyanazon jegyzőkönyv 4-dik főpontja, a mennyiben az öt évi 
adakozások jegyzékében is tetemes hátralék mutatkozik, fölkérendő 
volna a kerületi közgyűlés, hogy az esperes urakat, a hátralékosok 
jegyzékének közlése mellett, a hátralékok beszedésére felhivja, és 
egyúttal utasítsa a pénztárnokot, hogy jövőre a számadások berekesz-
tése előtt szólítsa föl a hátralékosokat fizetésre, helyeseltetik és hatá-
rozatilag kimondatni ajánltatik. 

2) A felülvizsgált számadásokból kiderült, hogy a kerületi pénz-
tárnak volt a lefolyt évben: 

Bevétele 17561 frt 84 kr. 
Kiadása 16984 „ 08 

Maradvány 577 frt 76 kr. 
A pénztár állása pedig, a számadások berekesztésekor volt a 

következő:. 
I. T ő k é b e n : 

a) egyeseknél 20178 frt. 11 kr. 
b) értékpapírokban . . . . 54115 „ — „ 

Összesen 74293 frt. 11 kr. 
Összehasonlítva a mult évi pénztár állásával, mutatkozik többlet 

8331 frt és 66 kr., mi örvendetes tudomásul veendő. 
II. H á t r a l é k b a n : 

a) kamathátralék 1196 frt 93 kr. 
b) évi adakozási hátralék . . 597 „ — „ 
c) cathedr. és ag. „ . . . 694 „ 03 „ 

Összesen 2224 frt 96 kr. 
Összehasonlítva a mult évivel, mutatkozik kisebb hátralék a ka-

matoknál : 897 frt 31 kr., évi adakozási hátralékban 883 frt és 90 krral, 
ellenben a cathedr. és agent. hátraléknál többlet 578 frt és 83 krral. 
Mindezek daczára a mult évi pénztárnál kisebb a hátralék összesen 
1420 frt és 38 krral, mely kedvező arány örvendetes tudomásul veendő. 

3) A Mokossini-féle alapítvány tőkéje áll 13,660 frt és 58 krból. 
Ugyanezen alapítványnál Balogi József 52 frt és 50 krnyi tartozása 
után kamatot soha nem fizetvén, s be nem hajthatónak mutatkozván, az 
állandó pénzügyi bizottság véleményadásra fölhívandó ; nem tanácsos-e 
véglegesen exassignálni ? 

4) A Esztergáli alapítvány most is 315 forintból áll. 
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5) A Németh István-féle alapítvány 1435 frt és 6 kr. 
6) A számadások a főkönyvi tételekkel és az előmutatott okmá-

nyokkal öszhangzóknak s helyeseknek találtatván, pénztárnok úr az 
1875/6. számadásokra nézve minden további felelősség terhe alól föl-
mentetni ajánltatik. 

7) A Zsedényi-alapítvány után járó 275 ftnyi kamatra nézve a 
felülvizsgáló bizottság véleménye oda járul, miszerint az alapítványozó 
akaratával leginkább fog találkozni, ha ez összeg a két kerületi főiskola, 
t. i. Selmecz és Szarvas között egyenlő részben fölosztatik. 

8) Habár az előirányzat 7850 frt. és kiadás 7851 frt között csak 
1 frt a külömbség, a felügyelő bizottság mégis azon véleményben 
van, hogy az előirányzatba az államsegélyből még 500 frt oszt. ért. 
veendő, s így nem 1000, de 1500 frt. Mi az egyházkerület figyelmébe 
ajánltatik. Maradtunk mély tisztelettel Budapesten, 1876. oktober 9-én. . 

A méltóságos és főtisztelendő kerületnek alázatos szolgája: Kemény 
Mihály, bizottsági elnök, Osztroluczky Géza, 'Sembery István bizott-
sági tag, Bartholomaeidesz Gyula bizottsági tag, Szeberényi Andor 
tollvivő. 

Tudomásúl vétetik, a mennyiben pedig a jelentés némely 
pontja a kerület határozatának kimondását teszi szükségessé, 

a) a jelentés 1-ső a) pontjában foglalt javaslatot a kerület 
magáévá tevén, az ott említett eredeti alapító levélnek báró 
Podmaniczky Frigyes úr részére történendő kiszolgáltatása 
ezennel elrendeltetik. 

b) a b) alatti pontban jelzett megürült hely betöltésére 
a kerületi állandó pénzügyi bizottság tagjává Karlovszky 
Zsigmond úr választatik. 

c) A jelentés b) alatti 1-ső pontjára nézve a nagylaki és 
orosházi egyházaknál kölcsönképen lévő tőkék felől a kerület 
akképen intézkedik, hogy a nagylaki egyháznál lévő tőke, 
miután betáblázás által kellőleg biztosítva van s a kamat hát-
ralékok is lerovattak, továbbra is meghagyandó. Az orosházi 
egyháznál három rendbéli tőke levén künn kölcsön gyanán, 
melyek kettejétől nemcsak a kamatok fizettettek — főleg az 
utóbbi években — pontosan, hanem az egyik tőke részben már 
törlesztetett is; ezen két tőke továbbra is meghagyandó; a 
harmadik, nevezetesen 1050 ft. névlegesértékíí földtehermen-
tesítési kötvényekben kölcsön adott tőke, mint a melynek ka-
matai már több éve nem folytak be a kerületi pénztárba, az 
állandó pénzügyi bizottság által legalkalmasabbnak Ítélendő 
módon és föltételek mellett felmondandó. 

d) A jelentés b) pontjának 2-dik, 3-dik és 4-dik alpontjai, 
nevezetesen Jeszenszky Dániel 90 forint tartozásának kiegyen-
lítése, a kamathátralékok behajtásával a kerületi ügyész meg-
bízatása s a pénztárnok utasítása az öt évi adományokkal hát-



d) 778. sz. a. 1876. február 13. A katonai nyugdíjasok 
elhalálozásáról, valamint a katonai női nyugdíjasok férjhez 
meneteléről az illető kerületi hadkiegészítő parancsnokságok 
esetről esetre azonnal értesítendők. 

e) 3147. sz. a. 1876. február 18. Csanád megye felterjesz-
tése alapján, az orosházi ágost. hitv. evang. lelkészek feleletre 
vonásáról a haláleseti ívek hitelesítése felől. 

f) 2274. sz. a. 1876. február 10. A „Háziipar" czimű 
szakközlöny ajánltatik. 

g) 278. ein. sz. 1876. márcz. 11. Az új mérték szerint 
megállapított papir-számozás és beosztásról szóló egyezmény. 

h) 227. ein. sz. 1876. márcz. 13. Ráth Mór kiadó-könyv-
árus 2500 ft. értékű könyvajándékának szétosztásáról. 

i) 1697. sz. a. 1876. márcz. 24. Kérdéstétel a szarvasi fő-
gymnasium nyilvánossági jogának keletkezése évéről. 

j) 5150. sz. a. 1876. márcz. 10. A szabadkai ágost. hitv. 
evang. lakosoknak valamely anyaegyházhoz csatolásáról. 

k) 3970. sz. a. 1876. márcz. 3. Torkos László, budapesti 
ágost. hitv. népiskolai IV-dik osztálybeli tanuló stipendiumáról. 

1) 31043. sz. a. 1876.f ápril 9. Az egyházi nyomtatványok 
beküldéséről a nemzeti muzeumba. 

m) 8463. sz. a. 1876. ápril. 23. Ipoly-Szakálos folyamod-
ványa segélyért. 

n) 123.sz. a. 1876. február 23. A „családi értesítők" bélyeg-
illetékének szabályzatáról. 

o) 3347. sz. a. 1876. ápril 1. A württembergi származású 
egyének halotti levelei díjtalanúl állítassanak ki. 

p) 6311. sz. a. 1876. máj. 6. A phylloxerát ismertető 
Máday Izidor-féle „Szőllők veszedelme" czimű munka ajánlása. 

q) 9501. sz. a. 1876. máj. 8. A ministerium által életbe 
léptetett ásvány-árudáról Selmeczbányán. 

r) 8072. sz. a. 1876. ápril. 10. A nyugdíj érdekében meg-
szerzendő tanítói oklevelekről, illetőleg csupán okleveles tanítók 
alkalmazásáról. 

s) 10191. sz. a. 1876. máj. 14. Kérdéstétel a felekezeti 
tanítói nyugdíj-alapoknak az államival egyesítéséről. 

t) 11348. sz. a. 1876. máj. 31. Ismételt rendelkezés az e) 
alatt jelzett tárgyban. 

u) 11380. sz. a. 1876. máj. 25. Az iskolai takarék-
pénztárokról. 

v) 11806. sz. a. 1876. jun. 20. A hadkötelesek nősül-
hetéséről. 

w) 10042. sz. a. 1876. jun. 8. Nyugdijat élvezők halálesete 
s női nyugdíjasok férjhezmenetele azonnal feljelentendő. 
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x) 741. ein. sz. 1876. jun. 9. Csomagolási szabályzat a 
postai küldemények felől. 

y) 9544. sz. a. 1876. máj. 14. Bierbrunner Gusztáv folya-
modványa a tankötelesek iskoláztatásának hatósági pártolása 
érdekében. 

z) 10478. sz. a. 1876. máj. 17. A külföldiek halotti bizo-
nyítványai a superintendens aláírásával és pecsétével s legczél-
szerübben latin nyelven rávezetendő hitelesítésével látandók el. 

a) 14636. sz. a. 1876. jul. 13. A tari r. kath. lelkész a két 
illetéktelen keresztelésről szóló anyakönyvi kivonat illetékes 
helyére való átszolgáltatására szoríttatott. 

ß) 907. ein. sz. 1876. jul. 10. A véderőről szóló 1868. évi 
XL. t. cz. 26. §. értelmében mozgosítás esetén állomásokon 
meghagyandó egyéneknek nyilvántartásáról. 

y) 931. sz.a. 1876. jul. 19. ADeákFerencz emlékszobrára 
gyüjtő-ív pártfogása ajánltatik. 

§) 15736. sz. a. 1876. jul. 25. A fővárosi lelkészség uta-
sítandó, az elhalt hadköteleseknek, a kereszt, anyakönyvbe 
vezetésére. 

£) 12787. sz. a. 1876. jul. 22. A középiskolai rendtartás 
és fegyelem uj szabályzata; 15 példányban. 

£) 18097. sz. a. 1876. aug. 15. Az önkénytesség intéz-
vényére vonatkozó némely szakasz módosítása. 

ri) 18401. sz. a. 1876. aug. 26. Az önkénytesek érdekében 
a felekezeti gymnasiumokban egyenlő bizonyítványi fokozat 
behozatala ajánltatik. 

17134. sz. a. 1876. aug. 26. A törvénytelen gyermekek 
anyjának és keresztszüléinek illetőségi helye pontosan be-
jegyzendő. 

Í) 2 1 3 1 5 . sz. a. 1 8 7 6 . sept. 11. Az újonnan szervezett 
tanfelügyelői, segédtanfelügyelői s tollnoki állomások betöltése. 

x) 20311. sz. a. 1876. sept. 2. A népiskolai hatóságokról 
szóló törvény néhány különösen lényeges pontjára való figyel-
meztetés. 

X) 2 1 5 4 3 . sz. a. 1 8 7 6 . sept. 1 5 . Lahne Frigyes, Sopronyban 
fentartott magán jellegi középtanodája, a reáliskolai osztályokra 
nézve, ideiglenesen a nyilvánossági joggal ruháztatik fel. 

|i) 20213. sz. a. 1876. sept. 15. A polgári lelkészek által 
a katonaság körül teljesítendő papi szolgálatok méltányos díja-
zása érdekében közölt javaslat. 

v) A községi faiskolákat rendező m. kir. ministeri biztos 
utasítása a községi faiskolák őszi munkájának megindításáról. 

4) 16812. sz. a. 1876. sept. 20. A közegészségügy rende-
zéséről szóló 1876. évi XIV. t. cz. 110. §. értelmében az egész 
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országra nézve kötelező halottkémlésnek részletes szabályozása 
iránt kiadott magas belügyminiszteri rendelet 1 példánya. 

o) 21008. sz. a. 1876. sept 24. A lelkészek figyelmeztetése, 
hogy az anyakönyvekben elő nem forduló halálesetekről szóló 
bizonyítványok kiállításától szigorúan ovakodjanak. 

Mindezen magas rendeletek alkalmazkodás végett legott 
köröztetve voltak ugyan, mindamellett a kerület szükségesnek 
ismeri itt kimondani, hogy az tj) betű. alatti 18401. sz. a. 1876. 
aug. 26-dikán kelt rendelet legczélszerűbb foganatosítását úgy 
véli elérhetni, hogy a kebelében lévő minden középtanodában 
ezennel az állami tanodák számára megállapított osztályozást 
hozza be, miről e tanodák igazgatóságait is utasítani határozza, 
valamint az egyetemre menő követeit is megbízza, hogy ezen 
eljárását az egyöntetűség elérése végett ott is jelentsék és ja-
vasolják. A |x) betű alatti 20213. sz. a. 1876. sept. 15-dikén 
kelt leiratban foglalt javaslatot, a polgári lelkészek által szükség 
esetén a katonaság közül teljesítendő papi szolgálatok méltányos 
díjazása felől egész teljességében elfogadja, s elrendeli, hogy a 
lelkész urak az ilyen szolgálatokat ezentúl is készséggel teljesítve, 
megérdemlett jutalmazások megnyerhetésére nézve ezen javas-
latban foglalt szabályokhoz alkalmazkodjanak. 

33. Ugyanazon jk. 23. pontjának kapcsolatában a kerület azon 
kivételes megengedése, „hogy új terhek megszavazásán a helybeli fel-
ügyelő és presbyterium és a rendes papok és tanítók választásán kivül, 
egyéb választás, nevezetesen a kerületi és egyetemes hivatalnokokra 
való szavazás és az illető egyházak egyéb helyi ügyeinek intézése a 
presbyterium által történhessék," — a békési esperesség részéről a 
kerület elé bocsátott kérelemre 

a nagylaki tót, s a mezőberényi úgy német mint tót gyü-
lekezetekre is kiterjesztetik, a mennyiben a tavalyi jegyzőkönyv 
23-dik pontjában a lélekszám kiváló nagyságáról értendő „sa-
ját szerű viszonyok" ezen gyülekezeteknél is fenforognak. 

34. A tegnapi gyűlés határozatához képest az egyházkerületi fő-
törvényszék tagjaira az elnökségnél beadott szavazatok összeolvas-
tatván : 

megválasztattak 1 év tartamára : 
Kerületi főtörvényszéki elnökül: Szontagh Pál, alelnökül 

Görgey István, rendes birákúl: Dr. Szelényi Károly, Rudnay 
József, Doleschall Sándor, Sárkány Sámuel, Moravcsik Mihály, 
pótbirákúl: Melczer Gyula, Batizfalvy István, Scholz Gusztáv, 
Gosztonyi János Péterffy Sándor, Bachat Dániel, Győry Elek, 
Schranz János, Földvári Mihály, Veres Pál, Győry Vilmos és 
Pulszky Ágoston. 
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25- Ugyancsak a mult évi jk. 24. pontja kapcsában ft. superin-
tendens úr jelenti, hogy a kerületi levéltárnak Budapesten maradt 
része még mindig a régi helyen s nagyobb rendezettséget igénylő álla-
potban van, nagytiszteletű Doleschall Sándor budapesti lelkész úr 
azonban felajánlá szives szolgálatát a levéltár rendezésére s a levél-
tárnok tiszte betöltésére. 

A kerület köszönettel fogadja ezen ajánlkozást, nt. Dole-
schall Sándor urat kerületi levéltárnokká megválasztja s alkal-
masabb helyiség kijelölése végett, ujabb kérelemmel keresi 
meg a budapesti egyházat. 

26. Olvastatik a kerületi özvegyárva intézet f. é. oktober 9-ikén 
tartott bizottsági ülésének e következő jegyzőkönyve. 

A bányakerületi özvegy-árva gyámolda Budapesten 1876. 
évi oktober hó 9-én főt. Dr. Szeberényi Gusztáv püspök ur elnöklete 
alatt tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. 

1. Főtiszt. Elnök ur bemutatja a betegség miatt megjelenni 
gátolt intézeti pénztárnoknak, Breznyik János urnák ezen intézet állá-
sáról szóló jelentését, melyből kitűnik egyrészt azon örvendetes körül-
mény, hogy az intézeti tőke jelenleg 10,639 ft. 11 krt tesz; másrészt 
azonban azon sajnos tény is jeleztetik, hogy a nyugdijasoknak száma 
túlhaladja a belépőknek számát. Tagok száma 145, belépett 6, nyug-
díjas 13. 

Pénztárnoknak jelentése általában tudomásul vétetik. Miután 
azonban azon körülmény, hogy a nyugdijasok nagyobb számban sza-
porodnak, mint az uj tagok, az alapszabályok azon rendeletének kö-
vetkezetes keresztülvitele mellett, mely szerint a bányakerületben 
hivatalba lépők egyleti tagokul belépni kötelezvék, elő nem adhatja 
magát, ez okból felkéretni határoztatik a kerületi gyűlés, utasítsa az 
esperességi elnökségeket, hogy ezek az intézeti alapszabályokban gyö-
kerező ama kötelességet valamennyi hivatalba lépőnek hiványába 
beigtattassák. s e nélkül hiványokat ki ne adjanak. 

2. Pénztárnok ur ezen jelentésében foglalt több rendbeli 
kérdésekre az intézeti közgyűlés a következő határozatokban ad választ: 

a) a tagsági évi járulék azon évre nézve is egészben be-
szedendő, melyben valamely intézeti tag meghal, a nyugdij 
azonban a jogosultaknak csakis az illető intézeti tag halálának 
napjától számítva fizetendő ki, még pedig mindig január havá-
ban utólagosan. 

b) a nyugdijasok kötelesek lesznek szabályszerű nyugtáikat 
közvetlenül az intézeti pénztárnoknak megküldeni, ki a nyug-
dijat az illetőknek hasonlóképen közvetlenül és az intézet költ-
ségén megkíildendi. 

3 Az özvegy-árva intézet 1875. évi számadásainak megvizs-
gálására a mult évi ker. jkv 33. pja 5. alpontjának értelmében kikül-
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dött bizottság előterjeszti erről szóló és Selmeczen 1876. évi márcz. 
9-én felvett jegyzőkönyvét, mely szerint a pénztárnak állása 1875. 
decbr. 31-én a 66 ft. 66 krnyi beigazolt kiadásnak levonása után 
9549 ft. 18 krt tet t , mely összegből 9319 ft. a békés-csabai népbank-
ban a 699-ik sz. könyvecskére, 230 ft. 18 kr. pedig a selmeci taka-
rékpénztárnál annak 9200-ik sz. könyvecskéje szerint elhelyezve van. 
Miután a számadás minden tekintetben teljesen rendben találtatott, a 
bizottság a felmentés megadását indítványozza. 

A számvizsgáló bizottságnak ezen jelentése alapján nt. 
Breznyik János ur, ki ismeretes nagy elfoglaltsága daczára, a 
nemes és szent ügy érdekében tanúsított, lankadni nem tudó 
buzgóságáért legmélyebb köszönetünket kiérdemelte, ezen há-
lánk kifejezése mellett az 1875. évi intézeti számadások iránt 
a további felelősség alól felmentetik, felkéretvén egyúttal 
ugyanezen számvizzgáló bizottság, miszerint az 1876. évi számo-
dásokat is megvizsgálni, s ez iránti jelentését annak idejében 
beterjeszteni szíveskedjék. 

4. A pénztárnok ur által beküldött két rendbeli takarék-
pénztári könyvecske, mely az előbbi pontban emiitett 699-ik illetve 
9200-ik számmal el van látva. 

Főtiszt. Elnök ur által nt. Hrencsik Károly urnák — a 
pénztárnok urnák leendő kézbesítés végett — a gytilés szine 
előtt kézbesittetett. 

5. Főtiszt Elnök ur előterjesztvén a közgyűlésnek azon kér-
dést: kivánja-e, hogy azon 250—300 frtnyi összegből a kerületbeli 
papok özvegyei ezentúl is IC*—10 ftnyi segélyben részesitessenek, 
avagy, hogy azon özvegyek, kiknek férjei a kerületi gyámolda tagjai 
voltak, ezen segélyben többé ne részesitessenek, hanem az ezen czélra 
a kerület által felajánlott összeg az intézet életbelépése előtt segélye-
zett özvegyeknek elhalálozása folytán majdan egészen az intézeti tőké-
hez csatoltassék, a mint ezt egy kerületi határozat elrendeli ? 

a közgyűlés a fennálló kerületi határozathoz ragaszkodva, 
kimondja, hogy azon özvegyek, kiknek férjeik az intézet tag-
jai voltak, a 10 frtnyi kerül, segélyben többé ne részesitesse-
nek, hanem, hogy ezen, valamint az intézet alakulta előtt segé-
lyezett özvegyeknek kihalása által nyerendő összegek, annak 
idejében pedig az egész Összeg a kerületi pénztárnok által gyá-
moldánk pénztárába szolgáltatandó. 

6. A nógrádi főesperes ur beterjeszti néhai Dedinszky Ká-
roly volt markfalvi lelkész és intézeti tag özvegyének a nyugdíj ki-
utalványozása iránti kellőleg felszerelt folyamodványát. 

A nyugdíj a folyamodó özvegy számára kiutalványoztatik. 
7. Főtiszt. Elnök urnák azon tudósítása, hogy az özvegy 

árva? intézeti tőke kerületünk összes esperességeiben 150,000 ftra a 
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központban pedig 11,000 ftra s igy összesen 160,000 ftra rúg, — 
örvendetes és megnyugtató tudomásul vétetik. 

8. A pestmegyei főesperes ur a közgyűlés pártfogó támoga-
tásába ajánlja azon eszmének keresztülvitelét, hogy a mint a tanitók 
nyugdíjazása tekintetében az egyes községek minden egyes tanitó 
után évenkint 12 fttal a nyugdijalaphoz járulni törvényileg kötelezvék, 
azonképen egyházaink lelkészeik nyugdijalapjához hasonló módon 
hozzájárulni köteleztessenek. 

A közgyűlés, akár mennyire is tartja kívánatosnak és jo-
gosultnak azt, hogy egyházaink is köteleztessenek lelkészeik 
nyugdijalapjához járulni, ezen eszmét — tekintettel a mostani 
idők feletti e sanyarú voltát — ez idő szerint kivihetőnek nem 
tartja ugyan, mindazáltal leszállítja e kérdést komoly megfigye-
lés, alapos megbeszélés és buzgó fejlesztés végett az esperes-
ségekhez oly hozzáadással, hogy ez iránt a jövő évi gyámoldai 
közgyűlésen nyilatkozzanak. 

9. Némely lelkészek az intézetbe leendő utólagos bevétel 
iránt szóval folvamodván, 

határozatilag kimondatik, hogy noha a belépésre adott ha-
táridő elmúlt, a közgyűlés még ezúttal és pedig legutolszor 
elnéző kívánván lenni, a belépésre utolsó határnapul 1876. 
évi deczbr. 31-ét kitűzi, olykép azonban, hogy minden utóla-
gosan még belépni kivánó köteles írásban, keresztlevelének 
és egészségét bizonyító orvosi bizonyítványnak bemelléklése 
mellett főtiszt. Elnök úrhoz folyamodni, s a főt. Elnök ur által 
eszközölhető befogadás esetén is a kétszeres beiratási dijnak s 
valamennyi illetéknek késedelmi kamatjait lefizetni. 

A nt. Esperes urak pedig felkéretnek, miszerint ezen ha-
tározatunkat esperességeikben közhírré tenni szíveskedjenek. 

K. m. f. Szeberényi Gusztáv, superintendens. Jegyzette: 
Moczkovcsák János, ez alkalomra felkért jegyző. 

Tudomásul vétetik, s minden tételében elfogadtatva a jegy-
zőkönyvbe egész terjedelmében felvétetni határoztatik. 

37. Ugyancsak a múlt évi jk. 43. pontja nyomán a korponai 
egyház panasz ügyében a zólyomi esperesség részéről jelentés tétetik, 
hogy az esperesség ezen ügyben egy bizottságot küldött ki, — e ki-
küldött bizottság elnöke Osztroluczky Géza úr viszont azt jelenti, hogy 
a bizottság, több tagjának elodázhatatlan elfoglaltsága miatt az általa 
kitűzött határidőre egybe nem ülhetett, — legközelebb azonban újra 
egybehivatik s akkor hiven el fog járni megbízatásában. 

Tudomásul vétetik s az esperesség jelentése elváratik. 

3 8 . Ugyanazon jk. 44-dik pontja kapcsában jelentés tétetik a 
békési esperesség részéről, hogy az esperesség legutóbb tartott köz-
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gyűlésében a békés-csabai tanítéhiványok régen fenforgó kérdéses 
ügyét véglegesen elintézni óhajtván, azon határozatot hozta: kéressék 
meg a főtisztelendő és méltóságos Bányakerület, hogy az 1868-dik 
évi közgyűlési jegyzőkönyvében külön pontba foglalt határozattal 
ugyan nem jelzett, de csupán akkori superintendensének évi jelenté-
sében tudomásúl vett ezen hiványmódosítást, mely szerint a b.-csabai 
tanítói fizetés a stólán és az egyház által tataroztatni szokott szabad-
lakáson kivül 70 köböl búzából és 200 o. é. forintból álljon, — ezen 
módosításnak a canonica visitatio által történt helybenhagyását, csupán 
az akkor — a vitás kérdés eldöntése híjján még vocator nélkül beál-
lított tanítók állomására érti-e, vagy pedig úgy értelmezi, mint a békés-
csabai egyház, — hogy ezen módosítás, a mint valóban meg is történt, 
az azóta üresedésbe jutott s most számszerint összesen 13 régibb tanítói 
állomásra is alkalmaztatott. 

A kerület a felvetett kérdésre azt válaszolja; hogy a ca-
nonica visitatio által történt elintézést mind a 13 régibb állomás 
hiványaira érti, melyek e szerint a szabad lakáson és stólán 
kivül 70 köböl gabona és 200 forint javadalmat nyújtanak 
egyenlőképen valamennyien; a canonica visitatio óta alapított 
vagy ezután alapítandó ujabb iskolák hiványai ezen meghatá-
rozott összegtől függetlenek, s azok megállapítása első helyen 
az alapító egyházat, helybenhagyása pedig, mely nélkül az 
állomás rendszeresen be nem tölthető, a békési esperességet 
illeti. 

30» Ugyanazon jegyzőkönyv 44-dik pontja kapcsában jelentet-
vén a békési esperesség részéről, hogy a kerület e határozata alapján 
a szarvasi egyház tanítói hivány ügyének elintézését az esperesség új 
fent megkisérlé, a szarvasi egyház azonban mereven ragaszkodván a 
múlt évben elfoglalt álláspontjához, a kiegyezés nem sikerült: 

A kerület, teljes tudatában ez ügy nagy fontosságának, 
de egyszersmind égető szükségének is: főtisztelendő Superin-
tendens urat kéri fel, annak rendszerinti canonicai visitatio 
utján történendő, s egyházi törvényeink értelme szerint való 
elintézésére. 

A gyűlés harmadik napján azaz oktober 11-dikén. 

3 0 * A tegnapi napon tartott gyűlés jegyzőkönyve felolvastat-
ván, hitelesítetett; a mai napon tartandó gyűlés jegyzőköny-
vének hitelesítésére pedig, a kerületi elnökség mellé Mártonfy 
Károly, Veres Pál, Doleschall Sándor, Sárkány Sámuel, Kemény 
Mihály, Tatay István és Raab Károly urak kéretnek föl, a hitele-
sí tés idejéül a holnapi napnak reggeli jnyolcz órája határoztatván. 
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31* Olvastatik a tegnapelőtti gyűlés jegyzökönyve 5-dik pont-
jában kiküldött tanügyi bizottság e következő jelentése: 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által nagyságos 
Veres Pál úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület 
kebelében létező közép tanodák állásáról. 

A főtiszt, bányakerületben az 1875/6-ik iskolai év folytán volt 
három nyolcz osztályú teljes, egy öt osztályú s egy négy osztályú 
gymnasium, egy négy osztályú realgymnasium s egy három évi tan-
folyamú tanítóképző intézet, összesen hét középtanoda, melyek közül 
ötben a tannyelv magyar, egyben magyar-tót, egyben pedig magyar-
német-tót. 

I. A s z a r v a s i f ő i s k o l a a hozzá csatolt tanítóképző intézet-
tel egy szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium tanárai 
közül egy a tanítóképző intézet igazgatója volt s ugyancsak két gym-
nasiumi tanár a tanítóképezdében mint szaktanár működött. A tanító-
képezde legfelsőbb osztályának növendékei részint a gymnasium alsó 
osztályaiban, részint a helybeli népiskolákban nyertek módszertani 
utasítások alapján, gyakorlati képzést. Az összes főiskola tanereje 12 
rendes, 9 melléktanár • összesen 21 tanférfi. 

A tanítás a gymnasiumban a megállapított tanterv szerint történt. 
Egyes tantárgyakból az óraszám némely osztályokban mégis szaporítta-
tott. A tanárok évi összes fizetése tesz 13466 frtot (433 frt 50 krral 
többet, mint a mult évben). A tanintézet összes jövedelme tett 26,549 frt 
80 krt (2495 frttal többet, mint a mult évben); kiadása pedig volt 24,298 
frt (1686 frt 50 krral több, mint a mult évben). Jövedelmi többlete 2250 
frt 20 kr. Az év elején beíratott a gymnasiumba összesen 471 (46-tal több, 
mint a mult évben). Vizsgálatot tett az év végén 445 (42-vel több, 
mint a mult évben); a vizsgálattól elmaradt, részint kilépett 23, meg-
halt 3. Vallásukra nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ág. ev. 206, 
helvét hitv. 41, római kath. 64, görög-kath. 2, görög-keleti 32, izra-
elita 100. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 44 nyilvános, 1 magán, össze-
sen 45 tanuló, ezek közül visszalépett 7, megvizsgáltatott 38. Érett-
nek nyilváníttatott kitüntetéssel minden tárgyból 13, egyszerűen 25. 
A tanítóképezde három osztályába beíratott összesen 14 tanuló, 13 
ágostai s 1 helvét hitvallású. Ezek közül vizsgálatot tett az év végén 10, 
vizsgálatlan maradt 1, kilépett 3. Tanképesítő vizsgálatot tettek 5-en. 
A főiskola összes tanulói közöl ösztöndíjban részesült 53, tandíjmentes 
volt 19, tápintézetben élelmeztetett ingyen 17, olcsón 95, összesen 112. 
A tápintézetbeliek betegség esetén ingyen orvoslásban részesülnek. Van 
esti convictusa is, mely a tápintézetnek függelékét képezi s ebben 34 
forintnyi díj fizetése mellett 33-an vettek részt. Van még az intézetnek 
zenedéje, rajz-, dal- és testgyakorló iskolája s önképző köre. Az évi 
nyomatott értesítő „A földrajz fontossága" czim alatt egy igen érdekes 
értekezést közöl Mihálfi József tanártól. 

II. A s e 1 m e c z i l y c e u m áll teljes nyolcz osztályú főgymna-
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siumból. Tanereje 8 rendes-, 6 melléktanár, összesen 14 tanférfi, kik-
nek évi fizetésük 7350 forint (250 forinttal több, mint a mnlt évben). 
A tantervhez alkalmazkodik azonban úgy, hogy némely tantárgyakat 
tanerők hiánya miatt kapcsolatosan tanít, n. mint a vallástant, magyar 
és német nyelvet, a hellén s római régiségeket az Y. és VI., a vallást, 
latin, magyar s német nyelvet, bölcsészetet a VII. és VIII. osztályban. 
Tannyelve magyar. Az év elején beiratott a gymnasiuuiba összesen 
209 (25-tel kevesebb, mint a múlt évben) s ezek közül ismét részint 
vizsgálatlan maradt, részint kilépett 12, meghalt 2, s igy vizsgálatot 
tett 195 (27-tel kevesebb, mint a mult évben). Vallásra nézve volt 
ágostai hitv. 128, helvét hitv. 21, római kath. 40, görög-kath. 1, izra-
elita 5 Érettségi vizsgálatra jelentkezett 18 nyilvános, 1 magán, össze-
sen 19 tanuló (kettővel kevesebb, mint a mult évben), kik mindnyá-
jan megvizsgáltattak. Érettnek nyilváníttatott kitüntetéssel 1, egysze-
rűen 13, visszavettetett 5. A könyvtár és taneszközök részint ajándék, 
részint vétel utján a lefolyt tanévben is szaporodtak. A tápintézetben 
128 növendék kapott ebédet és vacsorát, szükség esetén orvosi segélyt 
és gyógyszereket 42 frtnyi évi díjért. A tápdijból 49-nek, hol kisebb, 
hol nagyobb összeg engedtetett e l ; az elengedett összeg 718 forint. 
Tanpénzmentes nem volt. Ösztöndíjas volt 21. Van a gymnasiumnak 
zeneintézete, melyben 4 6-an gyakoroltattak a zongorázásban heten-
kénti 4 órában és pedig 12-en ingyen, 32-en 10—15 frtnyi évi dijért. 
A rajz- és testgyakorlat minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. A 
gyorsirásban 24-en gyakorolták magokat. A lyceum egyletei: a ) a 
magyar önképzőkör 132 taggal; b) a dalegylet 80 taggal; c) önse-
gélyző egylet 100 taggal s 352 frt 31 krnyi tőkével; d) Gyám- illető-
leg bibliai egylet 80 taggal, kik az iskolai év folyama alatt 66 forintot-
gyüjtöttek össze, mely összegen újtestamentomok és bibliák vásároltat-
nak s küldetnek szegényebb egyházakba ingyen elosztás végett. Ez 
egylet 17 évi működése alatt 630 bibliát s 2178 újtestamentomot osz-
tott ki. Megjegyzendő, hogy az egylet havi gyűléseiben nem csak a 
gyűjtők számolnak be az általok begyűjtött pénzről, hanem némely ta-
gok vallásos és egyházi történeti tartalmú olvasmányokkal, értekezé-
sekkel és beszédekkel is lépnek föl. A lyceum összes jövedelme volt 
14,369 frt (498 forinttal kevesebb, mint a mult évben), kiadása ellen-
ben 14,023 frt 50 kr. (117 frt 50 krajczárral több, mint a mult évben). 
Pénztármaradványa 345 frt 50 kr. Az intézet komoly irányú törekvése 
figyelmet érdemel. 

III. A b u d a p e s t i n y o l c z o s z t á l y ú f ő g y m n a s i u m tan-
ereje 11 rendes, 1 segéd és 3 melléktanár, összesen 15 tanférfi, kiknek 
évi fizetésük 17,818 frt 32 kr. (1154 frt 99 krral több , mint a mult 
évben). Teljesen a tantervhez ragaszkodik; a latin és német nyelvből 
s némely osztályokban a történelemből és természetrajzból egy-egy 
órával többet ád. Az év elején beiratott a gymnasiumba összesen 355 
tanuló (43-al több, mint a múltévben. Ezek közül vizsgálatlan maradt 
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10, kilépett, 18, meghalt 2; s igy vizsgálatot tett az év végén 325 
(40-el több, mint a mult évben. -— Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 
82; helvét hitv. 14; római kath, 29; görög-keleti 5; izraelita 195. — 
Érettségi vizsgálatra jelentkezett 18 nyilvános tanuló, visszalépett 1, 
megvizsgáltatott 17. Ézek közül érettnek nyilváníttatott: kitüntetéssel 
1 ; egyszerűen 14; javitó vizsgálatra utasíttatott 2. — A könyvtár és 
taneszközök vétel és ajándék utján tetemesen gyarapodtak. A rajz és 
ének a négy alsó osztályban kötelezett tantárgyak. A gymnasiumnak 
van három egylete, u. m. a magyar önképző kör 64 taggal; a segély-
egylet 189 taggal, melyben tagdijakból begyült 203 frt 97kr., kamat-
ból 73 frt 78 kr., ajándékokból: 110 frt, tehát összesen 387 frt 75 kr. 
Ebből segélyezésre fordíttatott 240 frt 70 krt mely összegből segély-
lyeztetett 4 tanuló, iskolai könyvekkel pedig elláttatott 11 tanuló. Az 
egylet vagyona 1066 frt 40 kr. A dalárda tagjainak száma volt 32; 
vagyona pedig 148 frt 88 kr. — Ösztöndíjas tanuló volt 6, tandíj-
mentes 20. Nagy hiánya az intézetnek, hogy nincsen tápintézete. — 
Nyomtatott évi értesítőjében Fröhlich Róbert tanártól „A dór vándorlás" 
czim alatt terjedelmes s alapos tudománynyal irt értekezést közöl. A 
tanintézet összes évi jövedelme 20,176 frt 63 kr. s ugyanannyi a 
kiadása is (75 frt 17 krral több, mint a mult évben). 

IV. A b e s z t e r c z e b á n y a i ö t o s z t á l y ú g y m n a s i u m 
tanereje 4 rendes, 2 segéd- és 2 melléktanár, összesen 8 tanférfi, kiknek 
évi fizetésük 4540 frt. (240 frttal több, mint a múltévben). A tantervet 
követi. A latin nyelvből némely osztályokban az óraszámot megszapo-
rítja. Van rajziskolája, melyben az alsó 4 osztály növendékei hetenként 
két órában kötelesek voltak a szabadkézi rajzot tanulni. Testgyakorló 
intézetében szintén valamennyi tanuló köteles volt a gyakorlatokon 
megjelenni. Az ének kötelezett tantárgy volt minden tanulóra nézve. 
Gyümölcsfatényésztésben is nyernek oktatást azon tanulók, kik erre 
önkényt vállalkoznak. Az év elején beíratott a gymnasiumba összesen 
96 tanuló (15-tel több, mint a mult évben); közülök vizsgálatlan 
maradt 2, kilépett 3 s igy megvizsgáltatott 91 (13-altöbb, mint ámult 
évben. — Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 89; római kath. 1; izraelita 1. 
— Tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 3, olcsón 4, s 40 
frtnyi teljes évi dij mellett 34 (5-tel több, mint a mult évben). Tandíj-
mentes volt 16, ösztöndíjas 4. Van gyaropodó könyvtára és muzeuma 
s gyógyszer-alapja, melynek rendeltetése a szegény tanulókat megbe-
tegedésük esetén gyógyszerekkel ellátni; ezen alap tőkéje 100 frt. Az 
intézet jövedelme volt 6,610 frt 8 kr. (581 frt 89 krajczárral több, 
mint a mult évben), kiadása pedig ugyanannyi. Nyomtatott értesítő-
jében Rosenauer Károly tanár befejezi a mult évben megkezdett s „A 
beszterczebányai ág. hitv. ev. gymnasium története" czimű igen nagy-
becsű s kútforrások alapján gondosan irt értekezését. 

V. A b é k é s - c s a b a i n é g y o s z t á l y ú r e á l g y m n a s i u m 
tanereje 5 rendes és 2 melléktanár, összesen 7 tanférfi, kiknek évi fize-



48 

tésük 4669 frt (169 forinttal több, mint a mult évben). A tanintézet 
összes jövedelme volt 5539 frt 75 kr. (1 frt 75 krajczárral több, mint 
a mnlt évben); kiadása pedig éppen annyit tesz. A gymnasiumi irányban 
követi a tantervet. A rajz, szépírás, éneklés és testgyakorlat kötelezett 
tantárgyak. A harmadik és negyedik osztálybeliek gyorsírást is tanultak. 
Könyvtára és tanszerei részint vétel, részint ajándékozás utján tete-
mesen gyarapodtak. Az év elején bejegyzett tanulók száma 91 (4-gyel 
több, mint a mult évben); ezek közül vizsgálatiari maradt 2, évközben 
kilépett 1 s igy megvizsgáltatott 88 (tizzel több, mint a mult évben). 
— Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 45; helvét hitv. 1; római kath. 6; 
görög-kath. 1; görög-keleti 1; izraelita 34. — Tanpénzmentes volt 1 ; 
ösztöndíjas 14. Az intézetnek tápintézete nincs. 

VI. Az a s z ó d i n é g y o s z t á l y ú a l g y m n a s i u m tanereje 
4 rendes és 2 melléktanár, összesen 6 tanférfi, kiknek évi fizetésük 
2706 frt (200 frttal kevesebb, mint a mult évben). A tanintézet jöve-
delme volt 5190 frt 90 kr. (638 frt 90 krral több, mint a mult évben); 
kiadása 3856 (492 frttal több, mint a mult évben); pénztári marad-
ványa 1334 frt 90 kr. — Könyvtára és muzeuma gyarapodott. — Az 
év elején bejegyzett tanulók száma volt 114 (11-gyel több, mint a 
mult évben); ezek közül kilépett 1, vizsgálatot tett 113. —Vallásra nézve 
volt: ágostai hitv. 33 ; helvét hitv. 10; római kath. 38; görög-keleti 1; 
izraelita 31. — Tanpénzmentes volt 1, ösztöndíjas 4. Tápintézetben 
élelmeztetett 21. — Az intézet a tantervhez alkalmazkodik. A szépírás 
az első és második, a rajz- és testgyakorlat valamennyi osztályban köte-
lező tárgy volt. A tanulóknak a franczia nyelvben, gyorsírásban és 
zongorában is volt alkalmuk magukat képezni. 

E szerint a bányakerület felsőbb és közép tanintézeteiben van 44 
rendes (egygyel több, mint a mult évben), 3 segéd- (3-mal kevesebb, 
mint a mult évben), 22 melléktanár (egygyel kevesebb, mint a mult 
évben); összesen 69 tanférfi (3-mal kevesebb, mint a mult évben. — 
Az év végén a tanintézetekben maradt és vizsgálatot tett tanulók összes 
száma 125 7 (9 2-vel több, minta mult évben). Ezek közül vallásra nézve : 
ágostai hitv. 583 (öttel több,minta mult évben); helvét hitv. 87 (3-mal 
több, mint a mult évben); római kath. 178 (hattal több, mint a mult 
évben); görög-kath. 4; görög-keleti 39; izraelita 366 (76-tal több, 
mint a mult évben. 

Kelt Budapesten a bányakerületi tanügyi bizottságnak 1876. october 
10-dikén tartott üléséből. Veres Pál, bizottsági elnök. Jezsovics Károly, 
bizottsági tag, Hrencsik Károly, bizottsági tag, Batizfalvi István, jegyző. 

Tudomásúl vétetik. 

33« Olvastatik a tegnapelőtti gyűlés jegyzőkönyve 6-dik pont-
jában az államsegélyért folyamodó egyházak és egyesek, valamint a 
kerületi segélyért folyamodó pap-özvegyek kérvényei átnézésére kikül-
dött bizottság e következő jelentése: 
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Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

A kiküldött bizottság egybegyűlvén, minek előtte a segélyössze-
geinek szétosztásához fogott volna, néhány kérdést vitatott meg, melye-
ket ezennel javaslatok alakjában van szerencséje a közgyűlés elé 
terjeszteni: 

1. A kerület által tavaly is megajánlt 1500 forint, az idén is ad-
ministrativ czélokra fordíttassék. 

2. Az államsegélyből az esperesek, mind a kiknek teendői az 
utóbbi időkben a régi viszonyokhoz képest sokkalta nagyon 
felszaporodtak: évenként és fejenként 100—100 forintban 
részesitessenek. 

3. Az államsegély jövendőre is kinyerendő jótéteményének re-
ményében, a bizottság azon intézkedést javasolná életbelép-
tetni, hogy ezentúl a folyamodó egyházak közül a legfőbb 
tekintetben azok részesüljenek, akik nem ajándékot, hanem 
visszatéritendő kölcsönt kérnek. E kölcsönnek azonban 
b i z t o s helyen kell elhelyezve lennie, a kötvénynek a folya-
modó egyház egyes hivei s birtokosai által saját vagyonuk-
kal biztosítva, s azon kikötéssel, hogy évenként fizetendő 
egyenlő részletekben, a kamat nélküli kölcsön tiz év alatt 
teljesen letörlesztessék. 

4. A mely egyházak végül uj építkezésre kérik a segélyt, köte-
leztetnek épületeik terirajzát és költségvetését, a munkához 
fogás előtt, a kerület jóváhagyása végett beterjeszteni. 

5. A segélyösszegek eképen javasoltatnak kiosztatni: 
1. A kerület utasítása folytán administrativ czélokra 1500 ft. 
2. A 9 esperesnek egyenként 100 forintjával . . 900 ft. 
3. Segélyezésekre : 
a) A b á c s - s z e r érni e s p e r e s s é g b e n : Új-

vidéknek: 100 ft, a beskai lelkésznek 50 ft., a 
palánkai lelkésznek 50 ft 200 ft. 

b) A b á n á t i e s p e r e s s é g b e n : a hajdusi-
czai lelkésznek 50 ft., a török-becsei lelkésznek 
50 ft., Lúgosnak 50 ft., Resiczának 50 ft. . . 200 ft. 

c) A b a r s i e s p e r e s s é g b e n : Nemes Kosz-
tolánynak 50 ft., Lévának 50 ft 100 ft. 

d) A b é k é s i e s p e r e s s é g b e n : Nagy-Szent-
Miklósnak, felerészben a lelkésznek, felerészben 
az egyháznak, összesen 150 ft., Szegednek 150 ft., 
Apateleknek 50 ft., Csorvásnak 50 ft 400 ft. 

e) A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b e n : Újpest-
nek 150 ft 150 ft. 

4 
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f) A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b e n : Csank-
nak k ö l c s ö n 100 ft., ajándékul 200.ft. . . 300 ft. 

g) A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b e n : Sámsonhá-
zának k ö l c s ö n 300 ft., Salgó-Tarjánnak50ft. , 
Szécsénynek 50ft . , Závodának k ö l c s ö n 300ft., 
Bérnek 50 ft., Alsó-Bodonynak 50 ft 800 ft. 

h) A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b e n : Fóth-
naklOOft., Csömörnek 50 ft., Jászkerekegyházá-
nak 50 ft., Rákos-Palotának 50 ft 250 ft. 

• i) A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b e n : A brezno-
mytói lelkésznek 50 ft., Bábaszéknek 100 ft., 
Badinnak 50 ft. . . 200 ft. 

összesen . . . 5000 ft. 
A mi ezen bizottságnak másik teendőjét, nevezetesen a kerületi 

segélyért folyomodó özvegyek ügyének elintézését illeti, a bizottság 
e részről is következő javaslatait kéri határozati érvényre emeltetni: 

1. A kerületi segélyből egy-egy özvegy legfőlebb 10 
forint gyámolitást kaphatván, ha jövőben kevesebb özvegy lesz, 
semhogy a kerületi évi segély 250 forint összege teljesen kime-
rittessék, az eképen fenmaradt összeg évről évre a kerületi öz-
vegy-árva intézet tőkéjéhez csatoltassék. 

2. Minden segélykiosztás alkalmával figyeltessék meg, nin-
csenek-e az itt is folyamodók között olyan özvegyek is, kik a 
kerületi özvegy-árva intézetnek segélyezettei. 

3. Végre mondassék ki, hogy ak ik azóta lettek özvegyekké, 
mióta a kerületi özvegy-árva intézet fenáll, de ez iránt viseltetett 
részvétlenségből ennek nem válltak tagjaivá, a kerületi segélyből 
is kizárassanak. E két utóbbi pont alá eső özvegyek folyamod-
ványai az esperességek által fel se terjesztessenek a kerület elé. 

4. A folyamodványaikat benyújtott özvegyek közül e követ-
kező 31 ajánltatik, egyenként 10 forintjával történendő segélye-
zésre : 1. Jeszenszky Lina. 2. Becker Flóra. 3. Karner Jozefina. 
4. Poltz Erzsébet. 5. Bierbrunner Karolina. 6. Kovalóvszky Karo-
lina. 7. Vanko Sámuelné. 8. Oertel Terézia. 9. Szomora Karo-
lina. 10. Molitorisz Lajosné. 11. Orgovány Pálné. 12. Cancrinyi 
Károlyné. 13. Placsko Istvánné. 14. Sterczel Johanna. 15. Bra-
xatorisz Emilia. 16. Jezsovics Amália. 17. Molitorisz Mária. 
18. KorcsekRozália. 19. Lehotkay Teréz. 20. Ostermann Józsefné. 
21. TersztyenszkyJKlára. 22. Babilon Katalin. 23. Valentínyi Já-
nosné. 24. Melna Mihály né. 25. Mocskonyi Náthánné. 26. Lon-
gauer Lajosné. 27. Elefant Mihályné, 28. Horeczky Jánosné. 
29. Zámolyi Józsefné. 30. Urbanszky Jánosné. 31. Braxatorisz 
Antonia. 

Kelt Budapesten 1876. oktober 10. Dr. Szeberényi Gusz-
táv, bizottsági elnök. Győry Vilmos, bizotts. eléadó. 
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A kerület ezen javaslatokat minden pontjokban helyben-
hagyja. A mi az államsegélyt illeti, annak ezen tervezet szerint 
történendő kiosztását elrendeli, a most már tiz év alatt egyenlő 
évenkénti részletekben törlesztendő három kölcsönösszegnek a 
határozati érvényre emelt javaslat értelmébeni biztosítását az 
illető segélyezett egyházak esperességeire bízza, s ezen ügynek 
véglegesen helybenhagyó elintézésére a kerületi elnökség kéri 
fel. A mi pedig az özvegyeknek kiszolgáltatandó kerületi segélyt 
illeti, azok ebben mindnyájan részesíttetnek, még pedig ez idén 
kivételesen akkép, hogy közöttük nem a szokott 250 ft, hanem 
ez alkalommal 310 ft. lesz egyenlő 10 forintos összegekben fel-
osztandó, mely összeg folyóvá tétele ezennel elrendeltetik. 

33. A tanárvizsgáló bizottság részéről jelentetik, hogy két tanár-
jelöltet vizsgált meg, névszerint Hlavacsek Andrást az algymnasinmi 
tárgyak és Kmety Jánost a felgymnasiumi pkysikai és mathematikai 
szak előadására, s mind a kettőnek a tanári oklevél kiadatni katároztatott. 

Tudomásul vétetik. 

34. A tavalyi gyűlés jk. 40. pontja nyomában, Mártonffy Károly 
úr, mint az idei jk. 8-dik pontjában kiküldött bizottság elnöke előre 
bocsátván, hogy a vele együtt működött bizottság tagjai más ügyekben 
is folytonosan el lévén foglalva, irásos jelentést nem nyújthat be, ha-
nem kéri szóbeli jelentését elfogadni, mi a kerület részéről egész kész-
séggel megadatván, jelentését a küldöttség megvizsgálására bizott 
három tárgy szerint, három pontban terjeszti elé, úgymint : 

a) Miavecz László volt kis-semlaki lelkész ügyében az tűnvén 
ki az első biróság végzéséből, hogy e peres ügynek megítéléséhez meg-
kívántató egyik alapfeltétel hiányzik, a mennyiben t. i. az egyházi 
perrendtartás II. fejezete 13. §. rendelt nyomozó küldöttség a felek 
közötti egyességkötés megkísérlése czéljából az esperességi közgyűlés 
által még kinevezve nem lett, — szállíttassák vissza ezen peres ügy 
újfent az esperességhez, azon meghagyással, hogy annak közgyűléséből 
ezen hivatolt nyomozó bizottság kiküldessék. 

A kerület ezen javaslatot magáévá teszi, s az esperességet 
a perrendtartás idevágó pontjai szerinti eljárásra utasítja. 

b) A pancsovai egyházban még egyre fenforgó sajnos zavarok 
ügyében beküldött irományokból a felől győződvén meg a bizottság, 
hogy ott a baj máris annyira elmérgesedett, hogy annak az egész egy-
ház érdekében nagyon is óhajtandó orvoslása csak egy tekintélyes 
kerületi küldöttségnek a helyszinén való megjelenése közbejárásával 
lehet remélhető : 

A kerület e küldöttség kimenesztését elhatározza; annak 
elnökei gyanánt a kerületi elnökséget kéri föl, tagokúi pedig 
Sárkány János, Doleschall Sándor, Mártonfy Károly, Szontagh 

4* 
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Pál és Zsilinszky Mihály urakat csatolja hozzájok, a kimenetel 
idejének meghatározását az elnökségre bízván. 

c) A franczfeldi kérvény, melyben ezen egyház hívei lelkészök 
becsülete sérelmének orvoslása végett fordulnak a kerülethez, szoros 
kapcsolatban áll az előbbi pontban jelentett pancsovai ügygyei. S bár 
ha maga a tárgy, a mennyiben egy gyülekezet lelkésze védelmére kél 
méltánylást érdemel: fáj dalom, "hogy mind a folyamodvány, mind több 
mellékleteinek számos kifejezése, hangja oly alacsony, vádak és érve-
lések minden tény-alapot nélkülözők, s legfőkép nem is nyilvánosság 
elé szánt, hanem egészen magántermészetű levelekből merítvék, ugy 
hogy ezen ügynek nyilvános tárgyalását a kerület méltósága nem en-
gedheti. Minthogy tehát, a mint iönnebb jeleztetett, ezen tárgy a pancsovai 
ügygyei áll kapcsolatban: a franczfeldi egyház értesítendő volna a 
Pancsovára menesztett küldöttség felől, s utasítandó, hogy illedelmesebb 
hangú folyamodványt nyújtsanak be újra ennek elnökségéhez, s pana-
szaikat minden személyeskedés, s minden magán levelekre való hivat-
kozás teljes mellőzésével, egyedül tények által támogatva terjeszszék 
elé, s az elnökség kéressék fel, ha a szükség még fenforogna, ezen 
ügynek amazzal együtt kapcsolatosan történendő elintézésére. 

A kerület ezen javaslatot magáévá teszi, s az elnökséget 
ily értelemben való eljárásra kéri fel. 

3 5 . Olvastatik a tegnapelőtti gyűlés jegyzőkönyve 1. pontjában 
a bányakerületi utasítások német és tót kivonatos szövegének átvizs-
gálására kiküldött bizottság jelentése. 

Helyeslő pontjai tudomásúl vétetnek, az ügy érdekében 
tett javaslatai elfogadtatnak s megfigyelés végett a fordítókkal 
közöltetnek, kiknek ezen alapon módosított s részben bővített 
munkálata a jővő kerületi gyűlésre lesz benyújtandó. 

36» A tavalyi gyűlés jkv. 45. pontjának kapcsában, a fóthi egy-
ház anyásításának, már a superintendens úr évi jelentésében is meg-
történtűi fölemlített ügye. 

Tudomásúl vétetik. 

37« U. a. jk. 46. pontja nyomán olvastatik Doleschall Sándor úr 
e következő munkálata: 

A leánygyülekezetek anyásítása ügyében a kerületi utasítások 
XII. R. 4. Szakasz 16-ik pontja bővebb kifejtéseül következő szabály-
zatok állapittatnak meg: 

1. Minden anyagyülekezetté válni kivánó leánygyüleke-
zet ebbeli szándékával egy indokolt, kellőleg felszerelt s cse-
lekvényes (activ) tagjainak legalább 3|4-e által aláirt folyamod-
ványban illető esperességéhez fordul. 

2. A kellő felszereléshez kívántatik: 
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a) a leánygyülekezet lélekszámának s cselekvényes tag-
jainak hiteles összeírása, 

b) a leánygyülekezet vagyoni állásának kimutatása, 
c) az alkalmazandó lelkész részére kiállítandó hivány, 
d) azon források elősorolása, melyekből a folyó kiadások 

és szükségletek fedeztetnének, 
e) az anyagyülekezetnek közgyűlésből kelt olynemü nyi-

latkozata, hogy a szándékolt effiliatio ellen kifogása nincs, 
vagy hogy mily föltételek mellett adja beleegyezését a czélba 
vett anyásításhoz. 

3. Az esperesség az igy felszerelt beadvány alapján köz-
gyűléséből, vagy sürgős esetben elnökileg is, bizottságot küld 
a hely színére, mely a felhozott indokok és adatok hitelességét 
megvizsgálja s a netalán az anyaegyház, vagy annak lelkésze 
vagy tanítója által emelt nehézségek alapossága vagy alapta-
lansága felöl magának tudomást szerezzen. 

4. Az esperességi közgyűlés a bizottság jelentésének alap-
ján az anyasítást vagy egyszerűen kimondja, vagy meggyőződ-
vén arról, hogy az anya- és leánygyülekezete közötti viszony 
tökéletesen, azaz minden jogi kérdést kizáró módon, ki nem 
egyenlíttetett, vagy hogy a tervezett effiliatio által a hivatalos-
kodó lelkész vagy tanító jövedelmén történt csonkításának 
kártalanításáról kellően gondoskodva nincs, vagy hogy a vá-
lasztandó lelkésznek hiványilag biztosított jövedelme, meg nem 
üti az esperességileg (illetőleg kerületileg) meghatározott mér-
téket; a folyamodó gyülekezetet kérésével visszautasítja, ille-
tőleg a hiányok s akadályok eltávolítására felszólítja. 

5. Az esperességi gyűlés beleegyezése esetében az ügyet 
indokolt határozatával s a felszereléshez tartozó fent elősorolt 
összes okmányokkal együtt, a kerületi elnökség utján a kerü-
leti gyűlésnek jóváhagyás végett terjeszti be. 

6. A kerületi gyűlés bizottságilag felül vizsgálván s rend-
ben találván az ügyet a tervezett anyásítást, megerősíti s ez 
által az esperességet feljogosítja az anyásításnak annak 
rendje szerinti keresztülvitelére. 

A közgyűlés a kitűzött tárgyat alaposan kimerítő ezen 
javaslatot elfogadja, s jegyzőkönyvébe, a jövőben ehez való 
alkalmazkodás végett, egész terjedelmében felvéteti. 

38* Ugyanezen tárgy kapcsában a budapesti esperesség részéről 
indítvány tétetvén a papi fizetések minimumának meghatározása ügyében 
megindítandó tárgyalások felől. 

Ezen indítvány a kerület részéről ezúttal mellőztetik, 

39* A tavalyi jk. 47. pontjának kapcsában a bánáti esperes dr 
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jelenti, hogy a marienfeldi egyház, melynek papi hiványát a kerület 
csak a múlt évben vette örvendetes és megerősítő tudomásúl: az idei 
árviz dnlása által teljesen megsemmistítetett. 

Fájdalmas tudomásúl vétetik. 

40* U. a. jk. 48. pontja kapcsában felügyelő úr jelenti, hogy a 
földadományt kérelmező kincstári telepközségek ügyében megbízatásá-
hoz híven eljárt a pénzügyminiszter úr ő Nagy méltóságánál. írásos 
választ a magas pénzügyminisztériumtól egyenesen, nem volt szerencsés 
nyerhetni, hanem igen is vette Erkövy Adolf úrnak Pécskán 1876. 
julius 13-dikán 3643 sz. a. kelt, s a közgyűlés előtt most felolvastatott 
levelét, melyben kimondatik, hogy a javasolt földadományozás nem 
foganatosítható, viszont javaslat gyanánt azonban az nyujtatik, hogy a 
folyamodó „községi lakosok arra birandók lennének,hogy miután a kincs-
tári telepítvényesek a kezükön lévő egész telepállományt megvehetik, te-
lepállományonként 1/2 vagy 1 hold földet a mondott czélra fordítsanak." 

A kerület sajnosan veszi tudomásúl e válasznak úgy alak-
ját mint tartalmát; alakilag sajnosan azért, mert a midőn köz-
gyűlése határozata folytán elnöksége által egyenesen a pénz-
ügyminiszter úr ő Nagy méltóságához fordúlt, nem részesülhetett 
azon szerencsében, hogy esedezésére a magas minisztérium 
utján méltattatott volna, ha bár tagadó, feleletre; tartalmilag 
sajnosan azért, mert ha a folyamodó szegény gyülekezetek oly 
szerencsés helyzetben lennének, hogy pénzen vásárolt földekkel 
gyarapíthatnák tulajdonukat, bizonyára tartózkodtak volna ké-
relmökkel a magas minisztériumnál alkalmatlankodni. Folya-
modásukra azonban szegénységük kényszeríté, s reménységök 
bátorítá, az a reménység, mely annak elgondolásából származott, 
hogy a midőn tagosítások alkalmával magános földbirtokosok 
is gyakran bőkezüleg emlékeznek meg az egyházi és iskolai 
szent czélok elémozdításáról, hasonló jótéteményben véltek ré-
szesülhetni e kérdéses birtok tulajdonosának, a magyar állam-
nak részéről is, melynek törvényhozása már négy évtizeddel 
ezelőtt, mind az országra, mind főleg a protestáns egyházra 
bizonynyal sokkal mostohább időkben, 1836-ban oly nagylel-
kűleg emlékezett meg a kicsinyek templomának, az iskolának, 
s a nagyok iskolájának a templomnak gyámolításáról, midőn a 
lelkészek számára egy egész telek, s a tanítók számára féltelek 
földnek kihasítását mondá ki törvényben. A bányai egyház-
kerület tudja, hogy a folyamodás alapjáúl szolgáló két ok, azon 
egyházaink szegénysége, szüksége, ma is fenforog — de biza-
lommal teljes reménysége is meg van ma is még rendületlenül, 
hogy alázatos esedezése meg fog hallgattatni; a bányai egy-
házkerület sejti, hogy a kérelmére adott válasz nem történhetett 
a nagyméltóságú pénzügyminiszter úr tudtával és rendeletére, 
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s azért is e nagyméltóságú magas királyi minisztérium általi 
meghallgattatása édes és csüggedetlen reményében ismét megú-
jítja tavalyi határozatát, s újra felkéri a világi felügyelő urat, 
hogy az egyház ama kicsinyeinek esdeklő kérelmét, meleg 
ajánlatával sziveskedjék személyesen odajuttatni, hová a pár-
tolásra méltó esedező, a mily mély alázattal, mindig ép oly 
rendületlen bizalommal is fordúl. 

4 1 . U. a. jk. 51. pontjának kapcsolatában olvastatik a pestme-
gyei esperesség jelentése, mely szerint az a czeglédi egyház kertjeinek 
eladását, a papi és tanítói javadalmazás sértetlen föntartása mellett, a 
papi földek fele után járó adó fedezésére engedélyezni akként ajánlja 
a kerületnek, hogy az eladási ár tőkesíttetvén, annak kamatai a fönebbi 
czélokra fordítandók legyenek. 

A kerület az esperesség ezen intézkedését tudomásul veszi. 

4 3 . Olvastatik az egyetemes gyűlés jegyzőkönyve. Ennek 33-ik 
pontja kapcsában kihallgattatnak az esperességek véleményei a Po-
zsonyban fölállítandó czélba vett theologiai académia felől. Ezen jelen-
tésekből kitűnvén, hogy a bányakerületi 9 esperesség közül 2 nem nyi-
latkozik a javaslat mellett, 7 azonban igen, de ezek is különböző mó-
dosítások javaslatával mind a teherviselés, mind az administrativ s 
egyéb ily lényeges kérdések körül : 

A bányai egyházkerület tehát az esperességi szavazatok 
többsége szerint elvben már most is elfogadja a Pozsonyban 
felállítandó theologiai académia eszméjét, miután azonban ke-
belében különböző vélemények merültek fel az esperességek 
részéről az egyes részletekre nézve: az ügynek további fejlesz-
tésére és érlelésére a fenálló egyetemes bizottságot felkéri. 

43 . Ugyanazon jegyzőköny 40. pontjához, az egyetemes felü-
gyelői hivatal betöltéséről közölt javaslatra nézve, 

A bányai egyházkerület többsége az egyetem javaslatát 
egész teljességében elfogadja. 

44 . U. a. jk. 45-dik pontja kapcsában, a papjelöltek vizsgájánál 
elégtelen képzettségüeknek tapasztaltak felől: 

A bányai egyházkerületnek meg vannak a maga utasításai, 
melyeket továbbra is fenntart, hozzájok adja azonban, hogy a 
vizsgák alkalmával felmerülő minden ilyen visszavetési eset, 
a superintendens úr által tájékozás végett, többi kartársaival 
közöltessék. 

45 . Olvastatik a körmöczbányai egyház kérvénye, melyben lel-
készének az állami reáltanodában teljesített hit- és erkölcstani okta-
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tásért az állam által nyújtandó díjazása érdekében, pártoló felterjesz-
tése kérelmeztetik. 

A nm. kultuszminisztériumhoz pártolólag fölterjesztetik. 

4 0 . Olvastatik a beczterczebányai egyház kérvénye, melyben 
gymnasiumának stipendiumokra fordítandó összegért esedezik. 

Kérelmének hely adatván, ösztöndíjakra számára ez évben 
100 frt utalványoztatik. 

4 7 . Olvastatik a Kovily-Szt-Iváni leányegyház felfolyamodása, 
melyben a bácsi esperességtől kért, de az által megtagadt anyásítása 
ügyét terjeszti a kerület elé. 

Az anyásítás ügyében épen a jelen gyűlés folytában ho-
zatván meg a határozatok, e folyamodvány a bácsi esperesség-
hez szállíttatik le, mely a kérelmezők ügyének ezen szabály-
zatszerint történendő elintézésére felhivatik. 

4 8 . Olvastatik a pestmegyei esperesség következő indítványa : 
„Miután a kormány elrendelte, hogy csakis tanítóképességi ok-

mánynyal biró egyének alkalmazhatók tanítói hivatalra, s miután a 
tanítóképezdéken kivül más hatóságoktól nyert okmányokkal biró ta-
nítók a választásoknál a kormány rendeletével szemben alig fognak 
kellő figyelemre méltattatni: ugy a kormány üdvös akaratának léte-
sülése, mint a tanítói hivatalra alkalmazandó egyének érdekében, — 
indítványozza az esperességi közgyűlés: 

mondja ki a bányai egyházkerület, miszerint a tanítói hivatalra 
alkalmazandó egyénekre nézve, csak a tanitóképezdéktől nyert tanító-
képességi okmányok tekinthetők érvényeseknek és ennek következté-
ben a kerületi utasítások IV. részének 3. pontja módosíttassák." 

Különben is törvényszerű intézkedés lévén, hogy ezentúl 
csak képesített tanítók alkalmaztassanak, a hivatolt pont tényleg 
hatályon kívülivé lett. 

4 9 . Olvastatik a pestmegyei esperesség e következő indítványa: 
„Miután már több szavazás alkalmával kétség merült fel némely 

egyháztagok szavazati jogosultságé felett, s mivel a bányakerületi uta-
sítások e tekintetben nem nyújtanak világos, határozott és részletes 
irányelveket, a mennyiben pl. nincs kimondva, hogy a tartozásban lévő 
egyháztag szavazatképes-e vagy pedig egy apának fiai mily feltételek 
alatt birnak szavazattal, indítványozza a közgyűlés: 

hogy a szavazatképesség határozottabb megállapítása és részle-
tezése tekintetéből a kerület bizottságilag intézkedni ne terheltessék." 

A kerület elegendőknek találván az „Utasítások" idevágó 
pontjait, a benyújtott indítvány mellőztetik. 
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5 0 . 'Sembery István urnák, ki a világi jegyzőt a guyülés két tolsó 
napján helyettesíteni szíveskedett 

A kerület ezennel köszönetet szavaz. 

51* Jelen jegyzőkönyv a tegnapi napon tartott gyűlés 30-dik 
pontja határozatában kiküldött bizottság által 

hitelesíttetett. 

B r . R a d v á n s z k y A n t a l , 
kerületi felügyelő. 

\ 

D r . S z e b e r é n y i G u s z t á v . 
superintendens. 

G y ó ' r y V i l m o s 
egyházi jegyző. 



T a rt alom. 

Jelen voltak. Megnyitó beszéd. 
1. A superintendens évi jelentése. 
2. A zólyomi esperesség inditványa a „Dr. Székács József-emlék" ügyében. 
3. Szavazás elrendelése a ker. consistoriumra. 
4. Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
5. Tanügyi bizottság kiküldése. 
6. Államsegély és özvegyek folyamodásai ügyében kiküldött bizottság. 
7. Az egyetemes gyűlésre kiküldött kerületi képviselők. 
8. Bizottság kiküldése Miavecz László, Pancsova és Franzfeld ügyében. 
9. Ft . Török Pál úr levele. 

10. Népiskolai bizottság jelentése. 
11. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
12. Világi jegyző helyettesítése. 
13. Számvizsgáló bizottság jelentése. 
14. Az egyházak 5 éves és egyszer mindenkorra ajánlott adományai a 

kerületi adóba betudatnak. 
15. Jezsovics Károly tanár úr jelentése a selmeczi főiskoláról. 
16. Bánsági diaspora. 
17. Kerületi költségvetés. 
18. Zsinati előmunkálatok. 
19. Miniszteri leirat az államsegély hovafordításáról. 
20. A lévai lelkész j elentése ottani állami tanítóképzőben folytatott 

vallástanításról. 
21. A nógrádi esperesség utasítása hasonló jelentéstételre. 
22. Miniszteri leiratok, sorrendben a jegyzőkönyvben. 
23. A békési esperesség inditványa a „nagyobb egyházak" érdekében. 
24. A kerületi consistorium megalakítása. 
25. Kerületi levéltár és levéltárnok. 
26. Kerületi özvegy-árva intézet jelentése. 
27. Korpona panasz ügye. 
28. Békés-csabai tanítóhíványok. 
29. A szarvasi egyház tanitói hivány-ügye. 
30. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
31. Tanügyi bizottság jelentése. 
32. Államsegély kiosztása, özvegyek gyámolítása. 
33. Tanárvizsgáló bizottság jelentése. 
34. Jelentés Miavecz László, Pancsova és Franzfeld ügyében. 
35. Az utasítások fordítása. 
36. Fóth anyásítása. 
37. Doleschall Sándor úr munkálata az anyásitás megtörténhetésére. 
38. A minimum kérdése. 
39. Marienfeld elpusztulása. 
40. A kincstári telepközségek folyamodása. 
41. A pestmegyei esperesség jelentése a czeglédi kert-telkek eladásáról. 
42. Pozsonyi academia. 
43. Egyetemes felügyelői hivatalra szavazás szabályzata. 
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44. Papjelöltek vizsgájának sikertelensége esetén a többi superintendensek. 
is tudósítandók. 

45. Körmöczbánya kérvénye. 
46. Beszterczebánya stipendiuma. 
47. Kovily-Szent-Iván folyamodása. 
48. A pestmegyei esperesség indítványa az utasítások IV. része 3. pontja 

módosításáról. 
49. Ugyanannak indítványa a szavazások határozottabb megállapításáról. 
50. Köszönet-szavazás a helyettes jegyzőnek. 
51. Jegyzőkönyv hitelesítés. 

A jegyzőkönyv 1—51 pontjait jegyzette Gy. V. 

Budapest. 1876. Nyomatta Hornyánszky Victor 



Jegyzőkönyve 
a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1877. oktober 
8-dikán, és folytatólag 9-dikén, méltóságos báró Radvánszky Antal 
egyházkerületi felügyelő és főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv su-
perintendens urak ikerelnöklete alatt tartott rendes évi közgyűlésének. 

Jelenvoltak: 

A b á c s - s z e r é m i e s p e r e s s é g b ő l : MártonfyKárolyesp.fel-
ügyelő, Belohorszky Gábor főesperes, Stelczer Frigyes esp. főjegyző, 
Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri lelkész, Dörth Mátyás kis-kéri lelkész. 

A b á n s á g i e s p e r e s s é g b ő l : Kramár Béla főesperes. 
A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : MassányiMihály esperes, Sárkány 

Dezső lelkész. 
A b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Kemény Mihály országgyűlési 

képviselő s esperességi felügyelő, Sárkány János esperes, Szeberényi 
Andor, Korén Pál, Zsilinszky Mihály országgyűlési képviselő, Haan 
Lajos lelkész, Polner Lajos, Tatay István igazgató, a szarvasi főgym-
nasium részéről. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Fabiny Teofil esp. felügyelő, 
Bachat Dániel esperes, Doleschall Sándor, Schranz János, Scholz 
Gusztáv, Győry Vilmos lelkészek, Hunfalvy Pál isk. felügyelő, Hun-
falvy János, br. Kochmeister Frigyes, Sárkány József egyházi fel-
ügyelők, Dr. Brennerberg Mór, Szedenics János, Haberern Jonathan, 
Bexheft Ármin. A budapesti főgymnasium részéről: Batizfalvy Istvánt. 

A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : 'Sembery Imre esperességi 
felügyelő, Lőrincsék János főesperes, 'Sembery István országgyűlési 
képviselő s az esp. világi jegyzője, Händl Vilmos és Kolpaszky Mihály 
lelkészek. A selmeczi lyceum részéről: Breznyik János igazgató tanár. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Veres Pál esp. felügyelő, Wladár 
János főesperes, Bartholomaeidesz Gyula alesperes, Szontagh Pál 
országgyűlési képviselő és ker. törvényszéki elnök, Wladár Viktor 
esp. pénztárnok, Dessewffy Otto egyh. felügyelő, Wladár Miksa leik. 
Simko Frigyes lelkész, Plachy Tamás felügyelő, Gaal Mihály lelkész. 

A p e s t - m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Földváry Mihály ország-
gyűlési képviselő, esperességi felügyelő, Sárkány Sámuel főesperes, 
Lang Adolf, Margócsy József, Moravcsik Mihály, Jezsovics Pál, Seffa-
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rovszky János, Endreffy János, Blázy Lajos lelkészek, br. Podmaniczky 
Géza, br. Podmaniczky Levente. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Id. Platthy György esp. felü-
gyelő, Raab Károly esperes, Moczkovcsák János, esp. főjegyző, Osztro-
lucky Géza, Lehoczky Egyed, Halassy Gyula, iíj. Platthy György 
egyházi felügyelők-, és számos egyebek a kerületből. 

A közgyűlés kezdetét képező istentisztelet végeztével, a kerület 
küldöttei az ülésteremben egybegyűlvén, legelőször is felügyelő úr 
emel szót, s elmondja: egyházi alkotmányunk legszebb institutiója az 
önkormányzat lévén: mindig ünnepek gyanánt üdvözölhetjük azon na-
pokat, melyeken alkalmunk nyílik együttesen és nyilvánosan ebbéli 
jogainkat gyakorolni és kötelességeinket teljesíteni. De nem csupán 
ünnep, hanem valóságos örömnapok gyanánt is köszöntjük ez évenként 
megújuló alkalmat, mely bennünket tömegesebb összejövetelre ösz-
tönöz. Mert hiszen a protestáns egyház minden tagjának van missiója, 
s a kinek keblét egyháza szent java iránt igazi buzgalom és nemes 
érdeklődés hevíti: mindig örömmel ragadja meg az alkalmat, üdvös 
tisztének lelkiismeretes teljesíthetésére. De örömnapok ezek annyiban 
is, a mennyiben egy-egy évnek gyors leforgása után, az egy szent 
czélra törő szívek itt találkoznak ujolag, itt fűződnek ismét szorosab-
ban egymáshoz. Itt hangzik fel, gyűléseink végeztével a szives „Isten 
hozzád" egymáshoz, itt ébred a kebelben az édes remény s a forró 
óhajtás, hogy egy év elfordultával a nyájas „Isten hozott" fog ismét 
fölhangzani, — s ha újra megjelenvén azon megnyugtató tapasztalást 
szerzi körül hordozott tekintetünk, hogy az elmúlt év alatt soraink 
meg nem ritkultak, mert ime a régi ismerősökkel majdnem hiány nél-
kül találkozunk: ez édes öröm boldogító érzetében itt hangzik fel a 
szívnek csendes, de háladó fohásza, mely köszönetet rebeg az egek 
nagy istenének, hogy szent kegyelme által atyai hűséggel megtartá 
hiveit. Beállván tehát közös örömünk e napjai, ő is szívből jövő isten 
hozott-al köszönti a kerület küldötteit, s felhiván a szokott figyelemre 
és érdeklődésre, — a közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítja, 
s elnöktársát évi jelentése eléterjesztésére fölkéri. 

1» Superintendens ur, a kerületben történtek rajzát, e következő 
jelentésében vázolja: 

M é l t ó s á g o s és F ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

Ötöd izben van szerencsém beszámolhatni azokról, melyek egy 
év leforgása alatt, legközelebb ezen kerületet érdeklőleg történtek s 
melyek részint általam végeztettek, részint további intézkedést igé-
nyelnek. 

Mindenek előtt megkell emlékeznem azon nagylelkű alapítványról, 
melyre nézve a tavalyi j.-könyv nyomán, ő méltóságával a kerületi 
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felügyelő és báró Kochmeister Frigyes úrral meghatalmazottakéi ki 
voltunk küldve, hogy a kerületet képviseljük. Az e körüli tanácsko-
zások 5 napig tartottak s végeredményük az itt tisztelettel mellékelt 
terjedelmes irat csomagban foglalva, fel fog olvastatni s netalán egész 
terjedelmükben a kerületi j.-zőkönyvbe igtattatni. 

Báró Baldácsy Antal ő méltósága az, ki a tavalyi kerületi gyiilés 
alkalmával mint névtelen „nagy jótevő" jelezve volt. 0 személyesen 
tö^bb ízben részt vett a tanácskozmányokban. Samit mi ott vele szem-
közt — a l l protestáns hitfelekezet képviselői — leginkább főt. Tö-
rök Pál és Nagy Péter reform, püspökök mint szószólók által vallottunk, 
azt bizonyosan vallja és készségesen elismeri a főt. kerület is, hogy 
báró Baldácsy Antal nagylelkű alapítványával mindnyájunkat a leg-
mélyebb hálára kötelezett, leginkább pedig utódainkat. Úgy hiszem 
illő, hogy a nemes bárót ezen hálás elismerésünkről, melyet évköny-
veink is az utókor számára megörökitni bizonyosan el nem mulasztanak, 
küldöttségileg is értesitsük. 

A további ezen ügy körüli eljárás a főt. kerület határzatától függ, 
előzetesen csak annyit kell jelentenem, hogy a kerületi felügyelő úrral 
egyet értve, előleges költségek fedezésére 200 frtot utalványoztunk 
a pénztárból. 

Még egy kegyes adományról van szerencsém értesitni a főtiszt, 
gyűlést. 0 méltósága az egyetemes felügyelő ur nyolcz legszegényebb 
tanítónak kiosztandó 50—50 frt = 400 frtot adott át. 

Az esperes urak véleményét figyelembe véve ezen jótéteményben 
részesültek: Geyer Mihály szászi, Etner Pál nagy-szelezsényi, Hrusko 
András csanki, Podhradszky György dunaegyházi, Jeszenszky Nándor 
n.-sz.-miklósi, Kwacsala János petrováczi, Bazonszky Dániel, závadai 
és Záhon Lajos vukovári tanítók. 

Ezen kegyadományért, melylyel ő méltósága a 8 szűkölködő tanitót 
és családapát nagylelkűen megvigasztalta s nehéz munkájokban meg-
újított tevékenységre serkentette, fogadja ő méltósága valamint a se-
gélyben részesítettek részéről, úgy mindnyájunk részéről is a leghőbb 
köszönetet. 

A nagyméltóságú kultus minister úr „Magyarország műemlékei" 
ismertetésének 1 kötetét, valamint a közoktatás állapotáról szóló ötödik 
jelentést: könyvét is kegyesen megküldte, s ezek a levéltárba eltétettek. 
— Ugyancsak a n. méltóságú ministerium által felhiva, hazánk legna-
gyobb fia Deák Ferencz emlékére, gyűjtést eszközöltem, melynek ered-
ménye az lett, hogy a lionti esperességből bejött 12 frt. a zólyomiból 
13 frt. 30 kr. a pestiből 18 frt. a békésiből 2 frt. bánátból 71 frt. 50 kr. 
= 116 frt. 80 kr. mely összeget a 4464-ik sz. a, gyűjtő ívvel együtt, a 
b.-csabai adóhivatalhoz áttettem. Azért oly csekély az összeg, mert 
mindenütt megelőztettiink a közigazgatás közegei által, kikhez a 
gyűjtés eszközlési felhívások elébb érkeztek. 



Főt. Török Pál superintendens úr, a közös protestáns theologia 
alapból áttett hozzám 1323 frt 85 kr. melyet a kerületi pénztárnak 
átadtam. 

Az orosházi és szentesi lelkészek ekkorig nem küldték be a kí-
vánt beleegyezési nyilatkozatokat, s e miatt az ezen két egyház által 
annak idején befizetett összeg-még nincs visszaadva. Sürgettem ugyan 
ezen nyilatkozatokat, még azonban nem kaptam állítólag azért, mert 
nincs, aki a hallomás szerint már kész nyilatkozatot beküldje. 

A békés csanádi egyházak látogatására vonatkozólag, a követke-
zőkkel van szerencsém beszámolni. 

M e z ő B e r é n y b e n a szláv egyházban — 40691. — Május 26-án 
és 2 7-én működtem. Első telepitvényesei 1701—1703-ig, 1716 — 1720-an, 
végre 1722-ben vándoroltak be a felső megyékből s alakultak egy-
házzá. Rendes anyakönyvei csak 1733-tól vannak vezetve. — Idősb 
Jeszenszky Károly 34 év óta munkálkodik itt. 1873 óta fiával ilj. Je-
szenszky Károly mint, segédlelkésszel, 1875 óta mintáz egyház másod — 
lelkészével együtt épiti az isten országát. — - A paplak melletti 
szép terem s az egyház egyéb épületei, díszes remek orgona és egy 
uj iskola — mind annyi bizonyítéka ernyedetlen és sikeres munkás-
ságuknak. 

A három iskolába beirt 479 tanuló mutatja, hogy az egyház által 
is tervezett 4-dik iskola felépítéséhez való készület indokolt. — A ta-
karék magtári szép intézmény dicséretesen ápoltatik. — A nép öröm-
mel és tömegesen jár a templomba s az istenitiszteleten úgy vasárnap 
mint ünnep s hétköznapokon áhítatosan részt vesz. 

M e z ő B e r é n y német — 2724 1. — A rajna mellékéről 
1721 — 1725-dik években bevándorlott evangélikusokból alakult. Egész 
1787/8-ig a szlávokkal egy imaházat használtak és közös lelkészük 
volt. 1788-ban külön templomot építettek. Azóta annyira megszaporod-
tak, hogy részben Szemlak, részben Gyoma — mint külön egyházak 
— Mező-Berényből telepitettek. Lelkészük Petz Gyula 1853-dik év 
óta fáradozik hivei körül. A 3 iskola épület és tanterem valamint az 
azokban működő 3 tanitó— 351 növendék mellett, —nem különben a 
takarék magtár és átalán a minden irányban tapasztalt jó rend mind meg-
anyi bizonyítékai annak, hogy a jóra való lelkész mily sokat eszkö-
zölhet ! Méltán elvárható a hívektől, hogy a lelkészt — ki saját költ-
ségén segédet tart — költség tekintetében gyámolitsák. 

G y o m a — 555 1. — 1840-ben lőn anyaegyházzá. Nagy részben 
jelenleg is szegény sorsú napszámosokból áll. A gr. Stockhammer 
Ferdinand által adományozott 96 hold földje — melyből 42 hold a 
lelkészt illeti — a Kőrös szabályozása következtében egy idő óta éven-
kint viz alá jut. Innen van hogy Sulcz Jenő, lelkész, aki maga is nél-
külöz, mivel jövedelmét leginkább a vizjárta föld képezné, a felettébb 
gyarló állapotban levő tanítói lakot és tantermet — melybe 76 tanuló 
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jár — minden igyekezete mellett sem hozhatja oly karba, a minőbe 
hozni kívánná. — Lehetetlen hálásan meg nem emlékeznem e helyt 
Waidinger Györgyről s családjáról, a ki nem csak 1000 frt. adomá-
nyozott a templom épitésére, sőt azóta is majd szolgálatával, majd egyéb 
áldozataival folyvást gyámolítja az egyházat. — A templom körüli tér 
faiskolának való fölhasználását, valamint a lelkész laknak, a tanterem-
nek és a tanitó laknak kipadoztatását meghagytam. 

S z a r v a s , 1722-ben leginkább Pest, Nógrád, Hont és Gömör 
megyékből leszármazott szláv ajkú ág. h. ev. családokból alakult. Az 
1876-ki számítás szerint a lélek szám 19,857. Junius l-jén, a tava-
lyi kerül, gyiil. jkönyv 29-ki pontja nyomán, tehát a főtiszt, kerület 
megbízásából, a tanitói hiványok tárgyában, presbyteri gyűlést tartot-
tam. Kihallgatva az érdekletteket s összehasonlítva az elébbi tanitói 
hiványokat, felhívtam különösen a hiványok módosítását indítványo-
zókat arra, hogy a természetben eddig kiszolgáltatott 72 köböl búzát, 
14 hold föld haszonélvezetét, 7 öl tűzi fát, 3 véka kását és kész pén-
zül 63 frt., mily számítási alapon gondolták 300 frt készpénz és 50 
köböl búzával megválthatni ? 

A nekem később beterjesztett átszámítás oly csekélynek tünt fel, 
mely semmikép sem tekinthető a régi tételek valóságos, sőt még csak 
mérsékelt áron való megváltásának sem. 

E szerint tehát tekintettel arra, hogy az egyház közeljövőben 
kénytelen lesz iskoláit szaporitni, a következő mérsékelt árak szerint 
eszközölt átszámítási pontozatot állapítottam meg : 22 köböl búza, 
köble 7 írtjával = 154 fr . ; 7 öl tűzi fa, öle 8 írtjával = 56 ír . ; 14 
hold szántóföld, holdja 7 forintjával = 98 fr.; 6 hold legelő föld, holdja 
4 frjával = 24 frt. 3 véka kásáért 5 frt.; készpénz fizetés = 63 frt. Ez 
átszámítás alapján, 7 szarvasi tanítónak ahiványabele értve e számba 
az idővel megürülendő négy állomást, igy állapitatott meg: 

1. Negyed évenkint 100 frt. o. é. 
2. Évenkint 50 köböl búza. 
3. 4 kocsi széna a várostól természetben. 
4. egy tehén legeltetési jog. 
5. Szokott stóla. 
6. Szabad lakás, házi kerttel. 
A hét tanítón kivitl ajelenlegi orgonistái állomások megiirültével 

a leendő orgonistákat is, mint tanítókat a fönnebbi fizetés fogja illetni, 
de illetni fogja őket azon kiviil a teljesen érintetlenül hagyott orga-
nista fizetés is. — 

Junius 2-kán a főgymnasium 8 osztályát látogattam meg s újra 
is úgy mint 1875-ben meggyőződtem a jó rend, fegyelem és azon szel-
lemről, mely az ottani 457 tanulót átlengi s a mely Tatay István 
igazgató s a tanári kar működéséről fényes tanúságot tesz! 

Junius 3-kán az istenitisztelet végbe mente után a fönnebbi hi-
vány módosító liatárzatot kihirdettettem, valamint azt is szivükre kö-
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töttem a híveknek, hogy mivel egy második templom építésére szánt 
tér évtizedek óta ki van jelelve és felszentelve, s a templom építésére 
már több mint 12000 frtjok készen is van, továbbá a jelenlegi bár 
nagy és szép templom nem eléggé tágas annyi ezer hivő befogadá-
sára : az nj templom építést foganatosítsák. 

A magyar ajkú hivek óhajára nézve, hogy a magyar nyelven való 
istenitisztelet minden vasár és* ünnepnapon megtartassák akkép intéz-
kedtem, hogy a szláv nyelven tartatni szokott isteni tisztelet szabály-
szerüleg 11 órakor fejeztessék be, kivévén azon néhány napot, melyen 
az úrvacsorájához járulók nagy száma azt lehetlenné teszi. Ha azon-
ban a szláv isteni tisztelet V212-nél tovább nem tartana, akkor a ma-
gyar istenitisztelet még e napokon is megtartandó. Június 4-kén a 12 
népiskolát látogattam meg. A tanulók száma ezekben összesen 1818 ; 
a 8 tanyai iskolába járókkal együtt pedig 2363. 

Kiváló tanerők Zwarinyi Lajos, Chovan Zsigmond, Szlovák Soma, 
Sziráczky János. Ataljában pedig mindenkép megnyugtató a szarvasi 
tanítók közt azon kartársi jó közszellem, melytől áthatva mindannyija 
lelkiismeretes és kegyes irányban törekszik haladni. 

Az észlelt hiányok leginkább ezek: nem czélszerü olvasókönyv, 
több osztálynak túltömöttsége, 200-011 is felül; neliány tanteremben 
a padok gyarlósága. 

A templom, mely 1788-ban lett felszentelve s mely a község ala-
pítása óta a 4-dik, leginkább Nt. Sárkány János lelkész esperes fárado-
zásának köszöni mostani belső diszes átalakítását. Az egyház minden 
irányban való rend és szervezettsége — az anyakönyvek, s egyéb jegy-
zőkönyvek, a ritka értékű és szépségű szent edények, valamint a 22000 
frtnyi alapítványok — az ő gondozásának meg annyi bizonyítékai és 
tárgyai. 

Tiszttársa: Áchim Ádám. Vajha sikerülne neki az ezen fényes 
múltú nagy egyházban évek előtt keletkezett villongásokat és pártos-
kodásokat, melyek közt az ő megválasztatása is véghez ment, valahára 
megszüntetni, a hivek osztatlan bizalmát megnyerni s ezáltal ezen szép 
egyházat a „hegyen épített város" egyikévé tenni segíteni. 

Sok jel arra mutat ezen egyházban, hogy a kellő egyetértés hiány-
zik s nincs közvetítő tényező! A politikai s községi nézeteltérések 
a múltból nagyon is átcsaptak az egyházi térre, az egyházi élet 
kárára. 

Az ezúttal itt töltött fárasztó 4 teljes napnak az emléke nincs 
keserűség nélkül rám nézve, érezvén az atyafiaknak irántam való 
magokviseletéből, hogy egy pártnak sem tettem eleget. 

Úgy vagyok azonban meggyőződve, hogy később belátják, hogy 
egyedül az egyház javát czéloztam, a minthogy nekik is csupán ezt, 
nem pedig egyebet is kellene szem előtt tartaniok, ha apai örökségü-
ket, a szentegyházat — a sülyedéstől megóvni kívánják! 

A többséget, melyre az egyik nagy fél makacsúl támaszkodik, 



7 

ellensúlyoznom kellett a törvény világos szabványával — s ez rende-
sen fáj ott, hol a szenvedélyek és személyeskedések is rúgói az eljárásnak. 

T i s z a f ö l d v á r — 874 1. — a Podmaniczky bárók pestmegyei 
birtokairól, Aszód, Keresztúr, Irsa és Szt.-Márton községekből telepí-
tett cselédekből keletkezett. 1806—7-ben imaházat épített és a szarvasi 
lelkészek által gondoztatott, 1817-ben anyaegyházzá emeltetett. — B. 
Podmaniczky János mint az időben a család közös uradalmának veze-
tője, külömböző adományokkal segítette. Mellette egy bizonyos Ipelszky 
Mihály fáradhatlan erélyű és buzgalmú lutheránus volt a lelke egész 
az ötvenes évekig, az életre való gyülekezetnek. — Mostani szép 
temploma 1860-ban készült el s 14000 frtba került. — Makovinyi 
Susanna özv. Nagy Józsefné végrendeletileg 1100 frt. hagyományo-
zott az egyháznak, 300 frt. pedig a szarvasi tápintézetnek azon 1080 
frtnyi adományán kiviil, melyet a templomépitéskor lefizetett. Tetemes 
áldozatokkal járultak még a templom-építéshez báró Podmaniczky 
Ármin 700 írttal, báró Podmaniczky László, Sztranyovszky Péter, 
Bohus Pál mérnök és közbirtokos és mások is. Bohus Pál most is 
egyik kiváló, buzgó tagja ezen egyháznak. 

A templom, paplak, iskola tetemes költséggel újra építettek és 
átalakitattak, uj harangok szereztettek s felül rá 3772 frtnyi tőke 
gyűjtetett. Mind ezen s az egyházban tapasztalt egyéb kedvező ered-
ménynek főtényezője Masznyik János, lelkész, kit az isteni kegyelem 
32 évi itteni működésében annyira segített, hogy a t. földvári egyhá-
zat ily virágzó s megnyugtató állapotba hoznia sikerült. 

A kellőleg felszerelt iskolába 56 gyermek jár. Az abban igen 
lanyhán és elégtelenül működő tanitó mellé jóra való segéd tartást 
rendeltem el. 

Megjegyzendő kiilömben, hogy t. Földváron a felekezeti iskolákon 
kivül némileg elkülönített 2 közös iskola is van, mely a megváltott 
regálék pénztárából tartatik fen. 

S z e n t e s — 577 1. — még 1793. évben Orosháza lánygyüleke-
zete volt, 1822. évtől fogva mint anyaegyház él. — Elaggott lelkésze 
Balassa János és a hivek közt a bizalom mindenkép megrendült, s ő 
fogyatkozásai miatt, nem képes a hitbuzgó atyafiak méltó igényeinek 
megfelelni, úgy, hogy az isteni tisztelet látogatása el van hanyagolva 
és az egyház jövedelmeit czélszerűen szaporítható források nincsenek 
felhasználva. 

Az ezen baj orvoslása végett tartott közgyűlésen a lelkész, a 
hivek által készségesen felajánlott nyugdíjaztatásba beleegyezett, mely 
ügynek végelintézése az esperes úrra bízatott. 

Szerencséje ezen egyháznak, hogy Macskásy Sámuel, tanítója 
helyét kitűnően tölti be 1856. óta s jelenleg is 48 tanítványával siker-
rel és elismerés mellett fáradozik. 

B á n f a l v a — 1169 1. — 1844-ben alakult anyaegyházzá. A 
közel levő nagy községekből csupán háztelkekre telepitett szegények 
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egyházát, gondozza Baross Károly lelkész 1851 óta; mellette kiváló 
ügyességgel és hivatottsággal működik a helyi tanitó Szalay József, 
a 117 tanulótól látogatott iskolában. Az anyagi szorult helyzettel szem-
közt is — nem lévén sem a liiveknek, sem a lelkésznek, sem a tanító-
nak földje — sok tekintetben jó és példás rend ékesíti ezen egyházat. — 
A kopott kehely kiaranyoztatását Eördögh Lajos járási szolgabíró ur 
igérte a maga költségén megújittatni — s ezen igéretét azóta be is 
váltotta. 

O r o s h á z a — 13600 1. — a lánygyülekezetekben 2800=16400 
1. — alakult 1744-ben, nagyobb részt Tolna megyéből Zombáról való. 
A tanítványok száma a 7. helyi iskolában 1407 az 5. lány gyülekezeté-
ben 356=1763. 

Ezen számok elég világosan mutatják, hogy ezen egyházban több 
uj iskola felállítása igen kívánatos, igen siirgös. De nem kevésbbé kí-
vánatos az is, hogy a közel egy év óta üresedésbe jött egyik lelkészi 
állomás mielébb betöltessék. 

B Radvánszky Antal kerületi felügyelő ő Méltóságával egyetem-
ben a lehetőt megkísértettük, figyelmeztetvén az illetőket, valamint 
a nyilvános isteni tisztelet alkalmával, ugy a presbyteriális gyűlésen 
is, azon káros következményekre, melyek az egyházra háramolnak, ha 
az továbbra is a módosítható, de semmikép nem kisebbíthető lelkészi 
hivány kérdése miatt egy lelkész mellett marad. Nem sikerülvén ez 
úttal igyekezetünk, az orosházi lelkész választási ügy a békési espe-
rességhez tétetett át s most folyamatban van, azon szomorú kilátással 
hogy elvégre is, csak törvényes végrehajtási uton lesz elérhető az, mit 
a jó rend és az egyház java ez irányban megkíván. 

Az egyházi levéltár teljes rendezetlensége, a felsőbb rendeletek 
és egyházi hatósági körözvények jegyzőkönyveinek hiányossága; az 
iskolák hanyag felszerelése; az Urvacsorájálioz járulók aránytalanul 
csekély száma, a vasárnap szentségének sokféle megtöretése és az if-
júságnak a katechisatioknál való részvétlensége: nagyon is óhajtan-
dó vá teszik, hogy a lelkészi teendők mielébb erélyes és buzgó férfiura 
bízassanak. Az itt mliködö egyik lelkész — Torkos Károly — egy 
maga nem győzheti a terhet, mindamellett sem, hogy Harsányi Sándor 
lelkész tanitó által az egyházi cselekmények végzésénél segittetik. 

Az egyházat igazgató presbyterium s ugy látszik a nép nagyobb 
része is, nem is sóvárog egy másik lelkész után, azért a paplakok 
egyike bérbe adatott. A hivek vagyonosb s értelmesb része az egyház 
iránti közönynél fogva az egyházi ügyek iránt kevéssé érdeklődik, s 
ugy látszik, Orosházán régóta megszokták, hogy a lelkésztől nem szük-
ségeltetik más, minthogy az vasárnaponként egy-egy predikatiót mond-
jon, temessen s kereszteljen a mikor kell — többiben nem törődve 
sem a lelkészkedéssel (cura pastoralis) sem az egyház igazgatásával! 

A másik lelkészi fizetésből állítólag iskoláit szaporítja — jelenleg 
két ujat akarván építeni, de melyekbe csak a jövő évben szándékozik 
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tanítókat beállítani: az esp. főiskolára 3000 frton felül való hátrálék-
ban van! 

Mind ezekből kitűnik, hogy az egyháznak igenis nagy szüksége 
van mielébb egy második valódi lelkészre, aki ez egyháznak egész 
odaadással igyekezzék régi jó hir-üevét visszaszerezni. Szabad legyen 
ezen szomoritó tapasztalat nyomán a föt. kerület figyelmét felhívnom 
a kerületi utasítások XII-ik rész IV-ik szakaszára. Ekkorig is a legna-
gyobb zavarokra szolgáltatott alkalmat azon körülmény hogy az em-
iitettem pontozat igen hiányos, igen határozatlan. Szerintem még e gyű-
lésből legfeljebb három tag lenne megbízandó azzal, hogy a l e l k é s z 
v á l a s z t á s i s z a b á l y z a t o t — még pedig a legrövidebb idő alatt 
— k i d o l g o z n á . En az esperes urak révén leküldeném a dolgozatot 
az egyes egyházokhoz, melyek egyszerűen „igen vagy nemmel" sza-
vaznának reá, ugy, hogy esetleg ezen „novella" már a jövő évi kerü-
leti gyűlésen szentesíthető s a kerületi utasításokhoz csatolható lenne. — 

H.—M. —Vá s ár h e l y — 6671. — többnyire az itt telepedett iparo-
sokból alakult, azelőtt t. komlósi lelkészek által gondoztatott, még pedig 
ugy, hogy az isteni tisztelet tót nyelven a helv. hitvallásuak templo-
mában tartatott. 1796-ben önálló egyházzá alakult. 1808-ban minden 
egyházi épülete elégvén a templom és paplak újra építtetett, mely azon-
ban ismét elégvén, a mostani szép templomot 1833-ban, a diszes papla-
kot, pedig 1861-ben építették fel a buzgó hívek. Mindezen tetemes ál-
dozatok mellett 5000 frton felüli tőkével birnak. 1857. óta Draskóczy 
Lajos lelkésze ezen egyháznak, azt a legnagyobb rendben tartja és 
osztatlan szeretet és bizalom közt igazgatja. A nemes város évenkint 
470 frt 50 krt állapitott meg az iskolára, melybe 82 tanuló jár. 

Makó —4381. — 1854-dik év óta önálló egyház — a két Szebe-
rényi testvér által 1860-ig hün gondozva— mostani lelkésze Kemény 
József, — aki 17. év óta működik itt. Oly megnyugtató állapotú egyház, 
mint kevés más, ily csekély számú s ily leginkább szegény iparosokból 
álló gyülekezet. A czélszerü paplak és iskolán kivül — melybe 33 ta-
nuló jár — közel 8000 frtnyi kamatozó tőkével bir. A hivek buzgalma 
páratlan, erkölcs vallási tekintetben is kiváló. 

N a g y s z e n t - M i k l ó s . 275 1. Elébb Nagylakhoz tartozott lány-
gyülekezet, 1836. óta lelkész-tanitóval bir. Ily minőségben működik 
1836-tól mostanig Jeszenszky Nándor. Alatta a lelkészlak czélszeriien 
megnyittatott és uj tanterem épült. Nagy anyagi gonddal küszködik ezen 
leginkább szegény iparosokból álló gyülekezet. Bár az 1836-dik évi 
kanonika visitatio alkalmával bejegyeztetett, hogy a város ezen egy-
házat évenkint 63 frt és 3 öl tüzelő fával segélyezi és segélyezte is, 
mindazáltal 1874. óta megtagadtatott tőle e segélyezés Nagy örömömre 
értesültem ép e hó elején, hogy a nmélt. m. kir. minisztérium 19278 sz. 
a. kelt magas rendelete alapján, az említettem évi adomány élvezetébe 
az egyházat visszahelyezni méltóztatott. 
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Czélszerütlen gazdálkodás a múltban s azon körülmény, hogy a 
gyűjtésekből több ezernyi tőke magoknál a híveknél volt elhelyezve, 
még pedig elegendő biztosíték nélkül — ugy, hogy az nagyobb részt 
elveszett, felül rá a több ezerbe került harangok szükségtelen beszer-
zése s ezek állványának költséges fentartása, — a híveknek szám és va-
gyonbeli csökkenése, mind ez szinte kérdésessé teszi ezen egyháznak 
jövőjét ha rajta nem segittetik. 

N a g y - L a k — 5188 1. — 1804-ben alakult egyházzá leginkább 
az akkorában már túlnépesedett tót-komlósiakból, kikhez később szar-
vasiak és csabaiakis csatlakoztak; 1806-ban pedig, a Torontál megyé-
ben — Sztámora nevű községben létezett s feloszlott egyház hiveiből, 
kik ott minden vagyonukat eladva a Nagylakiakkal egyesültek. Van szép 
temploma, mely 1822-ben készült el, öt rendes iskolája, 612 tanulóval. 

Lelkészekíil működnek Szeberényi Andor 1855 óta, a hivek osz-
tatlan bizalmától kisérve és Hrdlicska Károly 1870-ik év óta. A hivek 
áldozat készségéről tanúskodnak az egyházi épületek, melyek mind 
jő karban vannak s nagy részben díszesek. Erkölcs vallási tekintetben 
legnagyobb kárára van Mezőhegyes kincstári uradalomnak a közelsége. 
Valamint Nagylaknak kiilömben derék, munkás népe, ugy a többi 
amaz uradalom közelében fekvő egyházaink is szemlátomást süllyednek, 
mivel a vasárnapot nagyobb részt ott töltik, egyrészt az ott divó vásá-
rok kedveért, másrészt, mivel mint heti munkások, vasárnap délelőtt 
kapják ki napszámukat. 

Az e tekintetben történt félfolyamodásunk — mint tudni méltóz-
tatnak — sikertelen volt. Vajha kérelmünk nélkül is belátná a legfőbb 
hatóság, hogy az ily erkölcs rontó intézkedés nem lehet káros követ-
kezmény nélkül. 

S z e m l a k — 1563. 1. — 1829-ik év óta önálló egyház. Lelké-
sze Goldperger Péter Pál. Ennek lakása, saját feljegyzése szerint „rom-
lásnak indult s a meglakás benne életveszélyes." S ez igy tart már 
23 éve, mióta t. i. ő itt hivataloskodik! Van két iskolája és két taní-
tója 210 tanitványnyal. Lukács János elismeréssel foglalkozik tanításán 
kiviil közgazdászati tárgyakkal is — és néhány szak munkát is irt. 

Az egyház azon kívánsága, hogy segédlelkészt választhasson, 
méltányosnak sőt szükségesnek találtatott, ugy azonban, hogy teendőit 
s hatáskörét az esperes ur szabja meg, az egyház pedig tisztességes 
lakással lássa el. *) 

P i t v a r o s — 2005. l.-l 836-igNagylaknak lánygyülekezete. Nagy 
nehézségekkel kellett küzdenie az 1868. óta itt lelkészkedő Korén 
Pálnak. A községet midőn 1875-ben az országos törvény a földmegvé-
telét kötelességévé tette, 80 ezernyi haszonbéri hátralék terhelte. Mind-
azáltal 1870. óta az egyház templomépitésre 12000 frtnyi tőkét gyüj-

*) A szemlaki egyházat gyengélkedésem miatt nem látogathattam meg, hanem az 
elöljárókat — az egyházi felügyelőt, lelkészt s több presbytert Nagylakra kérettem, s itt 
vétettek számba, illetőleg állapitattak meg a fentebbiek. 
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tött és 400,000 égetett téglát szerzett. — A két jó karban levő iskolába 
280 tanuló jár. A mindkét nemű fiatalság szorgalmasan taníttatik va-
sárnap délutánonként, mely körülményt annál inkább ki kell itt emel-
nem, mennél inkább gyérül és lankad ezen áldott intézmény a többi 
egyházban. 

Ez alkalommal a közel fekvő Mezőhegyes — mely eddig egy há-
zilag nem volt bekebelezve — Pitvaroshoz csatoltatott mint lánygyü-
lekezet s az ottani ág. h. evang. hivek a pitvarosi lelkész gondozására 
bizattak. 

A l b e r t i — 737 1. — 1850-ben alakult egyházzá. Czinkoczky 
Márton 1872-ik óta vezeti ügyeit. 6659 frt tőkét gyűjtött az építendő 
templomra, melyre csakugyan nagy szüksége van, mert a mostani ima-
ház felette szűk. Nagy javítást igényel a 116 tanulótól látogatott isko-
lai tanteremis. A javítás el is rendeltetett s foganatosítása megígértetett. 
— Elismerőleg említem meg, hogy a község legújabban 3000 frt. sza-
vazott meg a templom építési tőke gyarapítására. 

A m b r ó z f a l v a — 7941.—telepitvényeseiB.-Csabáról 1840-ben 
származtak oda s 1850-dik évben alakultak egyházzá. 1859-ik év óta 
Kosztra János lelkész sok fáradozásával egy majdnem erejüket meg-
haladó csinos templomot építettek. Most iskolát akarnak építeni 91 ta-
nuló számára, mi a legmelegebben ajánltatott, valamint kellő felszerel -
tetése is, lévén a mostani felszerelésük igen hiányos. A község azon nyi-
latkozata, hogy a k. haszonbérből hátrálékként fönnmaradó 1000 írtnál 
több fölösleget az iskolára fölajánlotta, örvendetes tudomásul vétetett. 

T ó t - K o m l ó s — 6798.1. — 1746-ik évben Gömör, Nógrád, Nagy 
és Kis-Hontmegyéből itt telepedett, mintegy 80 pár tótajku hívünknek 
az utóda. Kezdetben igen sanyarú sorssal küszködött, minthogy Csanád 
és Békésmegye a tót komlósi puszta hova tartozása miatt soká vitatkozott, 
csak midőn az utóbbi a peres ügyet megnyerte, virradtak az egyházra 
is boldogabb napok. Jelenleg egyike a legvirágzóbb egyházaknak. Szép 
temploma — legközelebb 19000 frtba került díszített tornya — kényel-
mes két paplaka és hat mindenkép rendezett és felszerelt iskolája van, 
778 tanítvány nyal, kik közül Gál Dániel és Chrenka Sámuel kiválólag 
működnek. A két lelkész Csermák Kálmán és Zsilinszky Mihály 1873. 
óta munkálkodnak a legszebb egyetértésben és az Urnák kedves együt-
tességben híveikkel. — Az ottani jövedelmező gőzmalomnak az egyház 
tulajdonát képező egy harmada, 192. hold egyházi föld, takarék magtár 
és a derék községnek — meg az egyesek áldozatkészsége lehetővé 
teszi, hogy az egyház nem csak tetemes évi kötelezettségeit róvja le 
rendesen, hanem még 5000 frtnál több kamatozó tőkével is bir. A kö-
zel eső Mezőhegyes az ő vásáros vasárnapjaival s egyébb intézménye-
ivel, itt is bénitólag hat az egyház erkölcs vallásos állapotára. 

B á n h e g y e s — 1190 í. — If. Kutlik János lelkész által 185 7-ben 
megalakított és úgy mint ma van rendezett egyház. 1841-ben vagy 80 
lélekből álló szegény sorsú napszámos telepedett le ezen a pusztán —-
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melyet sok ideig az uradalom „Ehlakuak" nevezett — most szép ima-
háza, kényelmes paplaka és rendes iskolája van, 160 tanulóval, 160 
kötetet számláló iskolai könyvtárral. 

Tovább nem győzvén a munkát sept. közepén még a következő 
két egyházat látogattam meg, ugy mint. 

A p a t e l k e t — 215 1. 1748-ban alapították a Csabáról oda 
telepedett hivek. Mostani lelkésze Chovan Victor híveivel együtt a leg-
nagyobb Ínséggel küszködik. A templom nagy mérvű javítást igényel, 
nem külömben a 27 tanulót számláló gyarló iskola épület is. Ha a sok 
mérföldre elszórtan lakó vagy 700 lélek nem tenné okvetlenül szüksé-
gessé ezen egyház fentartását, szinte hajlandó volnék annak beszün-
tetését indítványozni, mivel fennállása igazi önfeláldozásával jár annak, 
aki e nyomorult létre mint lelkész vagy tanitó kárhoztatva van. Más-
részt az is áll, hogy Apatelek a békési esperességnek kelet felé vég-
határa, missiói pontja és igy fentartása és segélyezése akár a protes-
tantismus, akár a hazatiui érdekek tekintetéből felette kívánatos; azért 
is a főt. kerület különös megfigyelésébe ezennel ajánlom. 

F, V a r s á n d — 983 1. — 1792-ben Torontál megyéből telepít-
tetett. Ez is egyike lévén az elszigetelt egyházaknak — leginkább 
román atyafiaktól környezve — erkölcsi állapotának javítása erős 
munkát ád Csepregi György mostani lelkészének. Bár ez még csak 
1875, óta működik itt, már is látszik, hogy nem híjába való lészen 
igyekezete. A templom ujonan van kitalajozva, csinos, a czélszeriien 
épített iskola, melybe 125 tanuló jár, az ujonan behozott egyházi 
adó — melyszerint a lelkész és tanitó által ekkorig beszedett párbér 
megszűnt, s az illetők évnegyedenkint az egyházi gondnoktól veszik 
fizetésüket — mutatja, hogy a gyülekezet jó irányban indult. A helyi 
ügyelő Posevitz Károly, mint a N. Mélt. Báró Edelsheim Gyulainak 
ezen egyház felügyelőjének helyettese, nagy tényező az egyház elő-
menetelében és felvirágoztatásában. A hajlott korú tanitó mellé kívá-
natos lenne segédtanítónak az alkalmazása, kinek az egyház szívesen 
adna lakást és fűtést, hanem a tanitó ennél többet kiván. 

Mind ezek elésorolása után kötelességem jelenteni, hogy a jász 
nagy-kun szolnok megyei, Békés, Torontál, Csongrád és Arad megyei 
főispán urak, a legnagyobb készséggel ajánlották fel közigazgatási 
közegeiket, az illető szolgabíró és polgármester urak pedig szívesek 
voltak, engem közreműködésükkel támogatni. 

Nem tehetem, hogy a főt. kerületnek is be ne jelentsem, aminekem 
oly végetlenül jól esett, hogy t. i. azok, kik hivatásuknál fogva a nép-
pel leggyakrabban érintkeznek, a hazafiság, az erkölcsösség és a józan 
munkásság dolgában, a legtöbb helyen, dicsérőleg emelték ki a mi 
evang. atyánkfiait. 

A látogatás egész képét szem elő'tt tartva meggyőződtem a lelké-
szek és tanítók hűséges tevékenységéről, a kivételeket pedig jeleztem. 
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Hogy ezeken nem segítettem, annak nem én vagyok oka, hanem részint 
azon megszorító korlátok, melyek közt az utasítások szerint mozognom 
szabad; részint a nem érdemelt szegénység, mely egyházainkat egy-
felől az istenországának, másfelül a haza javának előmozdításában 
annyira bénítja. 

Hivatalos eljárásomban hű kisérőim voltak Nt. Sárkány János 
mint főesperes, Korén Pál, utóbb ifj. Jeszenszky Károly mint jegyző; 
némely egyházban Tek. Kemény Mihály esp. felügyelő. Fogadják 
fáradozásukért köszönetemet. 

A tiszántúli reform, superintendentia zsinat tartásra vonatkozó 
atyafiságos felhívása, a főt. kerület figyelmét bizonyosan eddig sem 
kerülte ki, s midőn az ezen fontos ügyre vonatkozó átiratokat beható 
tárgyalásra ajánlanám, egyszersmind abbeli kifejezést adok meggyőző-
désemnek, hogy igenis sürgősen igényelné egyházunk jól felfogott 
érdeke, hogy a zsinat létre jöjjön. Mert, hogy administratiónk, hiányá-
ban a szentesitett egyházi törvényeknek, sőt még az általános értékű 
szabályoknak is, már eddig is meg nem akadt, azt a körülményekkel 
való örökös alkudozásunk mellett, kiválólag a fennálló alkotmányos Mi-
nisteriumnak és a hatóságok jóakaratú előzékenységének köszön hetjük. 

Addig pedig javitgassunk a kerületi utasítások egyes fejezetein 
részint, hogy a zsinat útját egyengessük, részint, hogy a legégetőbb 
hiányokon segítsünk. 

Ezeken kiviil van szerencsém jelenteni, hogy lelkészi értekezle-
tek a legtöbb esperességben tartattak. Az ezekkel egybekötött köröz-
tetése a legújabb theologiai müveknek és az egyházi lapoknak, élénk 
figyelemre és haladásra serkenti az érdekletteket. 

A selmeczi lyceum érettségi vizsgálatán Farbaky István, bánya-
tanácsos és lyceumi felügyelő; a szarvasi főgymnasiumén Nt. Petz 
Gyula, a Budapestién Nsgs. Hunfalvy Pál helyettesitett. 

A. Halálozások. Meghaltak: Unger Vilmos, kácsi lelkész ; Unger 
Ferdinand, pancsovai lelkész; Balassa István a budapesti magy. egy-
ház felügyelője és Karlovszky Zsigmond, iskolai felügyelő; Folkusházi 
László, lisói egyh. felügy. és Petrovics György, dacsolami tanító; 
Paucz Lajos, breznobányai tanító és Misát Miklós, pelsőczi alfel-
iigyelő. Gittler Samu, kálnói, Vitéz Samu cs. brezói, Cservenák 
Károly dengelegi tanitó. 

B. Változások. B á c s b a n lelkésszé választatott Petri Károly 
Kácson ; segédlelkésszé Famler Adolf Cservenkán. Tanitókká lettek: 
Uj Sóvén Steinmetz Frigyes. Uj Pazuán Eitner Károly. Uj Vidéken 
Dorozsnyák Endre. 

B á n á t b a n : Versetzen Abaffy Miklós lelkésszé. Tem.-
Butyinban administrátorrá Nyácsik Endre, Pancsován Schwalm Gy. 
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lelkésszé. Tanítóvá: Lúgoson Schreiner Adolf választatott. Felügye-
lőkké lettek Versetzen Klevetay Lajos; Pancsován Grosjeán Lajos; 
Mramorákon Huber Péter; Resitzán Haimbach György. 

B a r s b a n lelkésszé lett Zaiacz András F. Vezekényben; Sárkány 
Dezső N. Szelezsényben, Tanítókká: Kmety MihályIFarnádon. Felügye-
lőkké lettek: Hazay Ödön, F. Vezekény-Farnadon; Bolemann Ede Léván. 

B é k é s b e n . Freitag János, csorvási levita tanító segédlelkészszé 
választatott. Orosházán Sas István, — H.-m.-Vásárhelt Launer Gusz-
táv tanítókká választattak. Frint Lajos, mezöberényi német segédlel-
késszé lett. — Vozárik Pál tanitó mint jubilált a bcsabai egyház által 
nyugalmaztatott. — 

B u d a p e s t i magyar lelkésszé lett Győry Vilmos; ugyanott a 
közös iskolák katechetájává: Németh Károly választatott. Magyar egy-
ház felügyelőjévé Sárkány József, a német egyház felügyelőjévé pedig 
b. Kochmeister Frigyes, nem külömben a magyar német egyesült egyház 
főfelügyelőülFabiny Teofil, s ugyan ezen egyház közös iskolai felügyelő-
ül Zsigmondy Pál ; Esperessé újra Bachat Dániel választatott meg. — 

H o n t b a n , Hodrusbányán felügyelő Krausz Vilmos; Dacsola-
mon tanitó Izák Lajos lett. Selmeczen pedig Bányász Frigyes. — 

N ó g r á d b a n lelkészekké lettek.LosonczonHolles Dániel, Bán-
kon Vitéz Lajos, B.-Gyarmaton Simko Frigyes, Sz.-Péteren Frenyo 
Gyula, Bodonyban Farkas Géza, K. Zellőn Sárkány Emil, Admi-
nistrator cum iure successionis. Magányba vonult a sz. péteri lelkész 
Frenyo Nándor. Felügyelőkké lettek: Agárdon és Bánkon Edvi Illés 
Ödön, Szügyben Hanzély László, Ozdinon Goldberger József; Lapuj-
tón Weiszenbacher János; K. Zellőn Gyura Albert, A. Sztregován 
Veres Gyula, Lesten Mescha András, F. Tiszovnikon Algőver Mihály, 
Szinobányán Beniczky Árpád. —Tanítókká választattak: Vanyarczon 
Bartos János, Bodonyban Bartos Gusztáv, Káinon Honéczy Sándor, 
Sülyén Bodiczky János, Cs. Brezón Bendik János, Szécsényben 
Labátli János. — 

P e s t m e g y é b e n . Esperességi felügyelőnek Földváry Mihály 
választatott. Lelkésszé lett Sebian János, Bényén; segéd lelkésszé Zat-
kalik Mihály Pilisen; Dottner Sám. Dunaegyházán. Tanítóvá: Lin-
czényi Lajos, Kisapostagon. — 

Z ó l y o m b a n lelkészszé lett Fábry János,Nagy Szalatnán; esp. 
segédlelkésszé Lacziak Emil. Tanítókká lettek, Kachnics András, 
Breznobányán; Neuman Pál Szászfalván; Gosztonyi Lajos Libetbá-
nyán; Seszel István Ocsován ; Menszatorisz Samu Bucson. — Segéd-
tanítókká lettek Hollik Gy. Radvánban; Blaskovics Pál, Zsibritón. 
Felügyelőkké lettek: Chriastely András Libetbányán ; Plech József, 
Z. Lipcsén. Alügyelőkké: Radvánszky Károly, Radvánban; ifj. Plat-
thy György N. Szalatnán. 

C. É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . B á c s b a n . Glozsán 225 frtért 
ezüst oltári kancsót vett. Kulpin templom építését folytatja. Pivnicza 
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iskoláját 700 írtért javította. Ó-Verbász 3000 forintért uj iskolaliázat 
vett. Német Pivnicza két aczélharangot vett 560 frtért. 

B á n á t b a n . Antalfalva temploma festését és toronyóráját javi-
tatta. T. Buttyin paplakjavitásra 366 frt. fordított. Mramorák templom 
építéshez készül, s e czélra eddig 14,000 frt. gyűjtött, és 400,000 tég-
lát készíttetett. Resitza az egyházi épületeit terhelő adósságból 500 
frt törlesztett. A resitzai nőegylet egy 140 frts. oltár szőnyeget aján-
dékozott. Sándorfalva építendő temploma tőkéjét ez évben is teteme-
sen szaporította. A verseczi nőegylet egy 8 frts. oltár teritőt ajándé-
kozott s a lelkész részére széket készíttetett 12 frton. Hajdusitza uj 
iskolát épit, s e czélra ez évben 1250 frt fordított. A kissemlaki egy-
háznak Kuhn Popovics Johanna asszony egy 50 frts. keresztelő követ 
ajándékozott. T. Aradáczon Csemami Ádám és Litauszky Pál egy 
50 frts. oltár teritőt ajándékozott. Ugyancsak Csemann gondnok 40 frt. 
költséggel több rendbeli javításokat tett. Hajdusitza a paplak javítá-
sára 50 fit. fordított s iskoláját tanszerekkel látta el. — Sándorfalva 
építendő temploma tőkéjét 130 pozs. mérő buza és 250 frttal gyarapí-
totta. — Imhóf János, ácsmester, testgyakorlati készleteket ajándéko-
zott a lugosi iskolának s ugyan ennek Suttág Ferenz tanfelügyelő 
több rendbeli tanszereket. — Pancsován — a zavarok miatt több év 
óta elhanyagolt templom, paplakot : Huber, Gramberg, Voltmann és 
Weiss egyháztagok, 700 frt. költséggel javitatták. — 

B a r s b a n . Körmöczbányán a lelkészlak javittalott a város 
pénztárából fedezett költségeken. F. Vezekényen a templompadok ja-
vitattak 100 frt. költségen. N. Szelezsényben a lelkészlak mellé pajta 
szereztetett 300 frton 

B é k é s b e n . Albertiben Josipovics Vazul, gör. keleti vallású, 
az egyháznak díszes oltárképet ajándékozott. B.-Csabán a szőllőbeli 
18000 írtba került templom befejeztetett és felszenteltetett T. Kom-
lóson a pap és tanitó lakok, valamint az iskola épületek 2363 frtnyi 
költséggel alaposan kijavítattak. Makón az imaház újra fedetett s kivűl 
belől kijavíttatott. Pitvaroson a templom építési tőke nagyrészt önkén-
tes adakozások utján 900 frttal gyarapittatott. — 

B u d a p e s t e n . A magyar egyház lelkész laka újítására 1061 
fr t ; a tót egyház ugyan arra és az iskola épületére 875 frt. A Buda-
vári egyház épületeire 700 f r t ; a váczi gyülekezet 559 frt. a rádi fiók 
egyház tanítói lakának javítására 560 frtot költött. 

H o n t b a n : Báthban a templom folyvást építtetik; a lelkész kertje 
kőfallal vétetett körül. Börzsönyben az oskola épülő félben; Darázsi-
ban pedig 700 frtnyi költséggel befejeztetett, Csánkon a tűzvész által 
elpusztított lelkész és tanítói lak 3333 frton helyre lett állítva. Devi-
cse templomát 100 frtnyi költséggel meszeitette. Maróthon a lelkész 
gazdaságához szükséges pajta épült, melyre a helyiséget és építési 
kőanyagot Zmeskall Zsigmond, helyi felügyelő adományozta, Prencsfalu 
lelkészlak javitásra 100 frtot, Pribely 500 frtot temploma s tornya ja-
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vitásra — nem ktilömben Selmecz egyházi épületei javítására 700 frt. 
fordított. Teszér 306 frton fedette tornyát. Bakabánya az iskolákhoz 
szükséges melléképületeket emelt. 

N ó g r á d b a n : Szirák uj orgonát szerzett 1200 frton, mely ösz-
szeghez Bozó Pál református sziráki birtokos 500 frttal járult. Lapuj-
tőn a roskadozó templom kijavíttatott 400 frtnyi költséggel, az érdem 
Weissenbacher János felügyelőt illeti. Vanyarcon uj tanitó lak és 
tanterem épült. A tanügy pártolói az egyházban gróf Degenfeld Dessewfy 
Ilona, Rudnay Veres Szilárd, ki a vanyarczi tanítókat 40—40 frttal és 
1 — 1 aranynyal jutalmazta a magyar nyelv tanítása körül kifejtett 
szorgalmukért. — Kutasson az iskola s imaház befedetett. Dengelegen 
templom javítás történt 512 frt költséggel, a lelkész kertje léczezel 
bekerittetett. Béren a templom tornácza újra építtetett, adósságaiból 
750 frtot törlesztett. Gután az iskolaszoba 275 frton átidomittatott. 
Sámsonháza 700 frtot törlesztett. Salgó-Tarjánban a vasfinomitó tár-
sulat 200 frt árú vasat ajánlott fel a templom építéshez, ugyan e czélra 
Kochné szül. Radvánszky Piroska úrhölgy 60 darab gerendát. Agárdon 
a paplak kijavíttatott s egy szobával bővíttetett, mely czélra Szontagh 
Pál 25 frtot adományozott. Bánkon ugyancsak Szontagh Pál 100 frtot 
adott egyházi czélokra. K.-Zellő a templom javításra 348 frt adott ki. 
Zahora templom s tanitó lakra 108 frtot fordított. Sz.-Péteren az iskola 
kipadolására adakoztak Veres Pál, Csemniczky Eduard, Frenyo Nándor, 
Csemniczky Sarolta magyar könyvekre 10 frtot. — Alsó-Sztregova 
templomát javitatta 97fittal. Lesten 150 frt értékű ezüst kehely véte-
tett, Mesa András felügyelő keresztelő edényt adományozott 75 frt 
értékben. Turopolyan keresztelő edény vétetett. Závadán épül a tanítói 
lak s a tanterem. Abelován a papi kert kerittetett és csűr épült. Po-
lichnón Algoever Mihály felügyelő 16 frtot adományozott egyházi levél-
tári szekrény vételére. Cseh Bre^ó egy régi harangot cserélt fel. 200 frt. 
pótlással. Kálnó tanitó lak kijavítására 415 frtot fordított — temp-
lomát újra betetőzte. Gergelyfalu tornyot épített 1000 frt. költséggel. 
Losonczon az evang. nőegylet 12 gyermekért fél tandijt fizetett, köny-
vekkel, írószerekkel látta el. Videfalván Pongrácz György ösztöndi-
jakra két tanulónak 10 frtot adományozott. 

P e s t m e g y é b e n . Aszód paplaka és iskolája környe-
zetét diszes kerítéssel vette körül, az iskola udvarát szép kertté 
alakította át, a templomhoz és iskolához vezető kőlépcsőzetet, újra 
kiépítette. Ácsán br. Prónay Dezső a templom éjszaki oldalán 
diszes sírboltot emelt. A templom rongált falai 330 frt. költséggel 
kijavíttattak a mihez br. Prónay Dezső 120 frttal járúlt. Végre az 
egész templom 150 frt. költséggel kimeszeltetetfc. Zsidón a régi 
imaház iskolává alakíttatott át. Kürtnek Hlavács Pál egy bronz 
ostyatartót ajándékozott. Kiadón gr. Ráday Pál a magyar nyelv-
ben haladók között 15 frtnyi ezüst pénzt osztott szét. Czinkotán 
Pásztory Sámuel egy keresztelő követ a hozzá tartozó medenczével 



17 

ajándékozott az egyháznak, az egyház özvegyei pedig egy bársony 
oltár teritőt szereztek. Csiktartsa 1200 frt. költséggel iskolát épit. 
Csömör régi imaházát iskolává alakította át és a tanitó lakot egy szo-
bával bővitette. R,-Palota uj paplakot épített, melynek költségéhez 
Tóth Ferencz rom. kath. 200 frttal, Marosy Károly felügyelő 90 írttal 
járult, az egyház nőtagjai pedig egy 90 frtos csillárral díszítették a 
a templomot. Fóth 280 frt. költséggel átalakította paplakát, iskoláját 
pedig uj padokkal látta el. — Csornád templomát léczkeritéssel vette 
körül, uj orgonára gyűjtést eszközöl, egy levéltári szekrényt szerzett 
16 frton. Gosztonyi Jánosné Rudnay Izabella egy 40 frtos csillárt 
ajándékozott a templomnak; Sziics János pesti lakos a tanitói laknak 
egy vas kályhát adott. — Botyán iskolát épített 500 frt. költséggel, 
tantermét uj padokkal látta el. Szűcs József budapesti rom. kath. lakos 
az iskolának egy vas kályhát ajándékozott. Irsa iskolatermét uj czél-
szerű padokkal és palatáblákkal szerelte fel. Simon Lajos biró 100 frt. 
alapítványt tett az iskolára, melynek kamatából a magyar nyelvben 
előmenetelt tett tanulók jutalmazandók. Albertiben az iskola udvarán 
torna lett felállítva. Kecskeméten Földvári Gábor felügyelő ez évben 
ismét 100 frtot ajándékozott az egyház szegényeinek. T.-Szelének 
239 frtnyi könyvvételi alapja van. Czegléd egyházi fundusának kike-
rekitésére egy nagyobbszerü házat vett 6000 frton, melyet 3000 frt. 
költséggel jövedelmező bérházzá alakított át. Vadkert takarék mag-
tárt állított az iskola udvarán, melyhez Duchai Gy. buzgó egyháztag 
30 frttal járult. 

Z ó l y o m b a n : Bábaszék templomát és paplakát befedette. Badin 
magtárát rendezte, papi kertjét bekerítette 195 frt. költséggel. Besz-
terczebánya elemi iskolái számára 50 frton vett taneszközöket, s kisebb 
nagyobb javításokra 356 frtot fordított; Breznobánya ugy nevezett 
egyházi házát javította s emelettel megtoldotta 4258 frt. költséggel. 
Dobrona papi és tanitói gazdasági épületeit 168 frttal tatarozta. Garam-
szeg templomát fedte s paplaka egy szobáját padoltatta 235 frt. kiadás-
sal. Králócz 300 frton haranglábat állított. Ocsova templomára, pap-
laka és egyik iskolájára 237 frt. adott ki s adósságából 300 frtot törlesz-
tett; Osztroluka temploma tetőzetére 152 frtot költött. Pelsőcz mag-
tárát rendezte, malmát javította stb. 708 frtnyi költséggel Pojnik 
iskoláját befedte 50 frt. kiadással. Radván iskolaadósságból 500 frtot 
törlesztett. Nagy-Szalatna 300 frtot; Zólyom paplakára s tornyára 
320 frt. költött. Lyeszkócz 800 frtnyi iskola adósságát törlesztette s 
Mótyova iskoláját átalakította. Z. Lipcse 1300 frton uj orgonát szer-
zett. Zsibritó uj iskolája 1500 frtba került. 

D. S e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k . Az állam részéről 5000 
frt. A Gustav Adolf egylet részéről: a bánsági missio 602 frt. Ferdi-
nandsbergi: 45 frt. 20 kr. Bagonya 36 frt. 15 kr. Fóth 324 frt. 95 kr. 
Hajdusicza 45 frt. 20 kr. Kács 30 frt. 12 kr. Kis Semlak 30 frt. 12 kr. 
Keszihócz 60 frt. 25 kr. Apatelek 60 frt. 25 kr. Neudorf 90 frt. 35 kr. 

2 
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Újvidék 47 frt. Buda 213 frt. 2 kr. Orsova 372 frt. 35 kr. a pesti 
szláv egyház 60 frt. 25 kr, a pesti árvaház 135 frt 55 kr. — Resitza 
45 frt. 20 kr, Sándorfalva 30 frt. 12 kr. Steierdorf 117 frt. 25 kr. Sze-
ged 429 frt. 90 kr, Tisza szt.-Miklós 72 frt. 30 kr. Török Becse 45 frt. 
20 kr. Versetz 213 f r t .2kr . Vácz 90 frt. 35 kr. Fehértemplom 182 frt. 
90 kr. Okruczky papözvegy 18 frt. 15 kr. Becker özvegye Ujverbá-
szon 18 frt. 15 kr. + 49 frt. Összesen 3474 frt. 50 kr. — Újvidék 
templomépitésre e lefolyt évben 3300 frtot, T. Becse 559 frt. 21 krt. 
gyűjtött. — Zacharidesz Judit 100 frtot hagyományozott Antalfalvá-
nak. A temesvári takarékpénztár 50 frtot adományozott Temesvárnak. 
Sándorfalva holdat kapott a községtől. Hajdusitza uj szerződésre 
lépvén földes urával, templom, paplak és iskola helyet kapott. 

B é k é s b e n . Szarvason, Belopotoczky János, ugyanaz, ki már 
korábban az egyház számára saját költségén egy 16 mázsás harangot 
öntetett, végrendeletileg 500 frtot hagyományozott oly czélból, hogy 
ezt az egyház tőkéül kihelyezze, s kamataiból vagyontalan iskolás 
árvákat könyvvel és ruhával lásson el, 200 frtot pedig az újtemplom 
építési tőke gyarapítására hagyott. Mindkét tőke már be is folyt, —• 
Özv. Brozman Dánielné végrendeletileg a b.-csabai egyháznak 800 frtot 
hagyományozott. 

A b u d a p e s t i magyar-német egyházban, az elemi iskolákra ada-
koztak : Dr. Szelényi Károly 100 frtot. Müller János 100 frt. — Közös 
egyházi és iskolai czélokra Zemancsek Terezia 200 frtot hagyomá-
nyozott, Gieszrigl Durstmüller Thekla 50 frtot. Létesítendő polgári 
iskolára: Karlovszky Sigmond 1000 frtot; Dr. Frommhold Károly 
örökösei nagybecsű természettani gyűjteményt ajándékoztak. Lang 
Mihály hagyatékából a német egyház javára 2506 frt. 2 kr. folyt be 
A magyar egyház által rendezett téli felolvasások 250 frttal szapori-
ták a „jelszó" czimü tőke alapítványt és 250 frtot juttattak iskolai 
czélokra. — Ráth szül. Weisz Róza a német egyháznak 100 frtot 
hagyományozott. A német egyházi több buzgó hölgyei, uj keresztelő 
edényt, Dr. Frommhold Károly egyházi levéltári uj szekrényt, Szpevák 
Teréz 2 oltár vánkost ajándékozott. A szláv egyháznak Riegel János 
100 frtot, Bohurád János 40 frtot hagyományozott. Ugyan ezen egy-
ház a neki Seibert József által végrendeletileg hagyományozott 35. 
sz. a, levő félház birtokába lépett. A Budavári egyháznak özvegy Pap-
hegyi Katalin 200 frtot, Dudok Márton a rádi lányegyháznak 300 frtot 
hagyományozott. 

Hontban: Bagonyán Báró Nyáry Béla oltárt építtetett s a tor-
nyot kereszttel díszítette. Schmor Gyula felügyelő Devicsének 34 frt. 
36 kr. s ugyanannyit Prencsfalunak egyházi czélokra ajándéko 
zott. — Prencsfalun Weinert Erasmus rom. kath. az ottani templom-
ba oltárt építtetett. Teszéren a határ mérés alkalmával az isko-
lának 4 hold szántó föld, a lelkész és tanítónak 9 hold legelő s 6 hold 
erdő illeték jutott. 'Sembery István 10 frt. adott tankönyvekre a szegé-
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nyebb sorsú tanítók számára. Zmeskal Kálmán földgömböt. — Badin 
a községtől kapott 112 frtot, ugyan az Kubis Sámueltől 16 frtot. Kor-
ponának Rum an István 200 frtot hagyományozott. Radvánszky András 
Radvánnak 100 frtot. Zsibritó a Koburgi uradalomtól építési anyagot 
190 frt. értékben, a községtől 800 frt. áru fát, a hivek 106 frtot ada-
koztak. 

E. Lelkészi viszgát tettek s általam fel lettek avatva, Freitag János, 
csorvási segédlelkésznek; Farkas Géza, gutái segédlelkésznek. Taní-
tói oklevelet nyertek a szarvasi képezdéből: Láng Gusztáv, Pokorny 
Béla és Mertis Albert. 

F. 1. Papgyámolda: Tőkéje volt 
1876. junius 30-án . . . . 3811 frt, 48 kr. 
1876—1877. évi bevétel . 198 frt. — kr. 

Összesen . . 4009 frt. 48 kr. 
2. A Glosius Karolina Artner féle alapítványból élveztek: Tur-

csányi Adolf 100 frt. Fűrész Ferencz 100 frt. Gretzmacher János 80 
frt. Wünschendorfer János 80 frt. Kernuch Dániel 60 frt. Kánya Pál 
50 frt. Tamaskó János 50 frt. Mód Mihály 20 frt. Ritter Mária 60 frt. 
Clementisz Cecília 60 frt. MolitoriszErnesztina 60 frt. Mocskónyi Josefa 
60 frt. Okruczky Emilia 60 frt. Szalay Katalin 60 frt. Krausz Theréz 
60 frt. Fuhrmann Erzsébet 60 frt. Összesen 1020 frt. 

3. A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványból élveztek : Bancsó 
Antal 105 frt. Berke József 105 frt. Kiss János 105 frt. Pulay Gábor 
105 frt, Falaky Károly 105 frt. Madár Mátyás 105 frt. Farkas Mihály 
105 frt. Zsarnoviczky Gyula 105 frt. Zsakó János 105 frt. Kellner 
Victor 84 frt. Hörk József 52 frt. 50 kr. Összesen 1081 frt 50 kr. 

G) Az esp. özv. árvaintézetek állapotának kimutatása: 

Esperesség Tőke 
1 8 7 6 / 7 . 

szaporodás 
nyugdíja-

zások 
száma 

Nyugdíj 
összeg 

Bács-szerémi lelkész. 8 8 2 7 3 9 5 1 3 8 0 1 
Bánát 8 6 7 7 2 7 1 1 0 6 8 0 
Bars  7 8 7 — — — 

Békés 2 3 6 5 6 2 1 1 8 2 0 1 7 6 7 
Budapest 3 6 5 6 3 2 2 4 0 5 9 6 2 
Hont 7 8 4 7 2 0 0 1 0 5 7 0 
Nógrád: paptanitói . . 1 6 7 7 9 2 8 2 1 5 7 3 7 

„ bándcziféle . 1 2 8 7 5 1 0 7 2 0 4 8 5 
„ tanítói . . . . 4 1 8 0 5 3 1 — — 

Pestmegye 2 1 5 2 1 2 2 0 3 1 9 1 3 4 0 
Zólyom közös 9 7 2 1 4 4 1 5 4 0 0 

,, Grenzner-féle . . 2 6 8 1 1 1 9 3 1 2 0 

Összeg 1 5 9 1 1 4 8 9 0 7 1 1 0 7 8 6 2 

2* 
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H. Népmozgálom: 

Esperesség Kereszt. Ternett. Eskett. Lélekszám 

Bács 3298 2681 718 61934 
Bánát - 1570 1525 302 27919 
Bars  115 78 26 2911 
Békés 5043 3068 1120 92748 
Budapest 797 695 205 14890 
Hont 764 598 245 22347 
Nógrád 1616 1675 551 41660 
Pestmegye 2141 1727 533 39751 
Zólyom 1534 1102 402 37268 

Összesen . . . , 16878 13149 4102 341428 

I. Irodalom. A budapesti tanítók által adatott ki: Egyházi énekek 
evang. iskolák használatára. Győry Vilmostól két prédikaczio jelent 
meg. Baellát Dániel németből magyar és tót fordításban „A tejárus le-
ány" asketikus elbeszélés, és „Bibliai képes történetek" 12 füzetké-
ben. A békés-csabai tanítói kar a helyi szláv iskolában használt olvasó 
könyvet, újra átdolgozva 3-dik kiadásban állította össze. Három nyelvű 
temetési „Agendát" én szerkeztettem. — A szarvasi lelkésztanitói ér-
tekezlet kiadta helyi népiskolái használatára. „Luther Kátéja három 
első részének magyarázatát." Szluika Mihály konfirmandusok számára 
vezérfonalat; Wallentinyi Samu Jézus életét irta meg a népiskolák 
számára.. — Händel Vilmos „a keresztyén egyház történetét" a kö-
zépiskolák felső osztályai és a tanitó képezdék növendékei számára 
irta és kiadta. Oly mü, melyre szükségünk volt, s mely ezennel az ille-
tők megfigyelésébe ajánltatik. — Margócsy József irsai lelkész Pro-
testáns egyházi beszédtárának V-ik és alkalmi beszédtárának Ill-dik 
kötetét adta ki. A zólyomi esperesség az elemi iskolák számára olvasó 
könyvet adott ki (Szerzők: Raab Károly és Stepita János). Moczkov-
csak János „ a confirmandusok oktatása" czimű könyvecskét szláv 
egyházak számára; az esp. tanítói értekezlet „Ew. Skola" czimű szak-
lapot ad ki. 

J . Kitüntetés. Haan Lajos, b.-csabai lelkész, egyetem, főjegyző: 
magyar tudom akadémia taggá választatott. 

A kerület mindenek előtt köszönetet szavaz superintendens 
urnák e kimerítő jelentéseért, s ennek egész terjedelmében jegy-
zőkönyvbe vételét határozza ; a mennyiben pedig határozat 
hozatalt igényel a jelentésben foglalt azon javaslat: hogy a 
kerületi utasítások XII. része 4-dik szakaszának hiányossá-
gánál fogva „ l e l k é s z v á l a s z t á s i s z a b á l y z a t " lenne 
kidolgozandó, — mely egy három tagu bizottság által elké-
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szítetvén, rá i g e n n e l vagy nemmel felelendő szavazás 
végett az egyházakhoz volna leküldendő: ezen intézkedést 
maga a szükség indokolván, a kerület e javaslatot egész ter-
jedelmében elfogadja, s a „lelkészválasztási szabályzat" 
kidolgozására Dessewffy Otto ur elnöklete alatt, Doleschall 
Sándor és Sárkány János urakat küldi ki, s egyszersmind fel-
hívja, hogy dolgozatukat — a körülményekhez képest, — lehe-
tőleg mennél hamarább juttassák az elnökséghez. 
Főtisztelendő superintendens úr évi jelentésében tett azon indít-

ványa, hogy a főtisztelendő kerület részéről Báró Baldácsy Antal 
úrhoz a protestáns egyházak részére tett alapitványaérti köszönet nyil-
vánitása végett küldöttség menesztessék, — tárgyalás alá vétetvén. — 

határoztatott, hogy a főtiszt, kerület részéről báró Baldácsy 
Antal úrhoz külön deputatió nem küldendő ki, hogy azonban 
ilyennek kiküldése az egyetemes közgyűlésen javaslatbahozandó. 
A mult évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 2-dik ptjával 

kapcsolatban a Székács József érdemült superintendens emlékének 
megörökitése végett megkezdett pénzgyiijtések idejének meghosszab-
bítása, a kiküldött bizottság javaslata benyújtásának elhalasztása, és 
a célnak hova a szabad adakozásokból begyülendő pénzek fordítandók 
lesznek — végleges meghatározása indítvány ózta tván, — 

az adakozások begyűjtésének és a kiküldött bizottság javaslata 
beadásának liátárideje egy évvel meghosszabbíttatik, a gyűjté-
sek célja a zólyomi esperesség indítványa alapján akként hatá-
roztatik meg, hogy a begyűjtendő Összegek elaggott és elsze-
rencsétlenült papok és tanárok felsegélésére fordítandók és 
mint „Székács József" nevü kiilön alapítvány kezelendők — 
lesznek. — A begyűjtendő pénzekre nézve kimondatott, hogy 
egyelőre a zólyomi espereshez beküldendők. — 

4. Az egyházkerületi főtörvényszék elnöke, birái és pótbirái új-
ból megválasztandók lévén, — 

kerületi főtörvényszéki elnökül Szontágh Pál, alelnökül Gör-
gey István, rendes birákul Dr. Szelényi Károly, Rudnay József, 
Doleschall Sándor, Sárkány Sámuel, Moravcsik Mihály, pótbi-
rákul: Melczer Gyula, Batizfaly István, Scholtz Gusztáv, Gosz-
tonyi János, Péterffy Sándor, Bachat Dániel, Győry Elek, 
Schranz János, Földváry Mihály, Veres Pál, Győry Vilmos és 
Pulszky Ágoston egy évi időtartamra újból megválasztattak. — 

5. Lejárván a 3 esztendő, melyre a világi jegyző megválasztva 
lett, és ennek folytán világi jegyző választása válván szükségessé, — 

a kerület világi jegyzőjévé 3 évi időtartamra Dr. Szelényi Ká-
roly újból megválasztatott. — 

6. A kerületi pénztár számadásai megvizsgálása eszközlendő 
lévén, — 

a számadások megvizsgálására Kemény Mihály úr elnöklete 
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alatt 'Sembery István, Belohorszky Gábor, Wladár János, 
Osztroluczky Géza és a bizottság jegyzőjévé Szeberényi An-
dor urak küldetnek ki. Kemény Mihály bizottsági elnök úr a 
számadási okmányokat a gyűlés színe előtt legott átvette. — 

7. A múlt évi jegyzőkönyv 5-pontja kapcsában, — 
a tanügyi bizottmány tagjaivá Veres Pál úr elnöklete alatt 
Platthy György, Pulszky Ágost, Doleschall Sándor, Kramár 
Béla, Händel Vilmos, Tatai István és Batizfalvy István urak 
választattak meg. — 

8. Felolvastatván az egyetemes felügyelő urnák a főtisztelendő 
superintendens úrhoz intézett átirata, melyben ez 1877. October 11-én 
és következő napján tartandó egyetemes közgyűlésre képviselők ki-
küldését kéri, — 

az egyetemes gyűlésre képviselőkiil a kerületi és esperességi 
elnökökön és főiskolai igazgatókon kivül, Dessewífy Otto, Szon-
tágh Pál, Osztroluczky Géza, Szeberényi Andor, Bartholomei-
desz Gyula, Händel Vilmos, Pulszky Ágost, Zsilinszky Mihály, 
Wladár Victor, Győry Vilmos, 'Sembery István, Moczkovcsák 
János, Doleschall Sándor, Margócsy József, Lang Adolf, Stel-
tzer Frigyes, Sárkány József, Zsigmondy Pál, Haberern Jóná-
thán, Ivánka Imre, Báró Podmaniczky Géza, Báró Kochmeister 
Frigyes és Dr. Szelényi Károly urnák küldetnek ki. 

9. A mult évi jegyzőkönyv 9-dik pontjával kapcsolatban elnöklő 
superintendens úr által bemuttatatott és a közgyűlésen felolvastatott 

a) a Báró Baldácsy Antal és a magyar korona területén lévő 
protestáns egyetemes egyház képviselői között 1876. October 19. kö-
tött örök alapítványi ajándékozási szerződés, mely szerint Báró Baldá-
csy Antal úr a Fegyverneki 197. és 223. kötelki 194. és 268. Tisza 
Roff Gyendai 356. nagy Kurui 83. és 84. Szt. Iványi 3., dévaványai 
63. sz. tjkvekben bevezetett, körülbelől 7500 hold kiterjedésű birto-
kait tartozmányaikkal és ezeket tárgyazó activ és passiv perekkel oly 
feltétellel, hogy ezen birtokok haszonélvezeti joga éltefogytáig őt fogja 
illetni, hogy ez összes birtokaira bekebelezett igények, zálogjogok és 
protestáns célokra tett alapítványok egészen és kizárólag, a neje javá-
ra megítélt vagy megítélendő tőke vagy életjáradék % részben ez emii-
tett javakat fogja terhelni a magyar korona területén lévő protestáns, 
jelesen a helvét és ágostai hitvallású valamint az unitaria egyetemes 
egyházra örök alapitványképen tulajdonjoggal átruházza, oly célból, 
hogy pusztuló egyházak megmentése, Ínséges egyházak segélyezése, 
építkező egyházak gyámolitása, superintendens urak illő dijjazása, 
csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazása, a lelkészek özvegyei és 
árvái Ínséges sorsának enyhítése lehetővé tétessék, — 

b.) a Baldácsy-féle alapítványi bizottság jelentése, mely szerint 
az ajándékozott birtokra a tulajdonjog bekeblezésemár kérelmeztetett, 
a birtokok és azokon levő fundus intructus birói átadása már fogana-
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tosittatott, és ezen ügyben már 1882 frt. 54 kr. költség felmerült, mely 
szerint továbbá a bizottság Báró Baldácsy úrral a fentebbiekkel egyenlő 
feltételek alatt 1877. márc. 20-án ujabb örökalapitványi szerződésre 
lépett, — 

c.) a bizottsági jelentésben emiitett ujabb örökalapitványi aján-
dékozási szerződés, melynek értelmében még a Dévaványai 183. sz. 
tjkvben bevezetett a bizottság jelentése szerint 1027. cataster. hold 
kiterjedésű birtok is az alapitványhoz csatoltatni fog, — 

ezen okmányok tudomásul vétetnek és a kerületi levéltárban 
megőrizendők. — Az alapítványi ügyek intézésére választott 
bizottságnak eddigi eljárásaért köszönet nyilvánittatik és eljárá-
sának — a költségek lehető kímélésével — tovább folytatá-
sára felkéretik. — 

10. A mult évi jkv. 10. ptjával kapcsolatosan olvastatik a felső 
tankerület népiskolai bizottságának következő jelentése : 

M é l t ó s á g o s és F ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i G y ű l é s ! 
Az eddigi gyakorlathoz képest van szerencsénk superintenden-

tiánk felső tankerületének népiskoláiról ezennel évi tudósításunkat 
beterjeszteni. 

Igaz ugyan, hogy az időközben megjelent utasítások értelmében 
ezen, az 187 6/7-ki tanévre vonatkozó jelentésünkkel csak a jövő kerül, 
gyűlés elé kellett volna lépnünk; midőn azonban ezen intézkedés mind 
eddig kerületünk szentesítését nem nyerte, s mink azt több oknál 
fogva elfogadhatónak sem tartjuk, megfogja engedni a főtiszt, közgyű-
lés, hogy a nekünk kiszabott bizottsági tisztünkben már most jár-
junk el. 

Mindenek előtt mély sajnálatunkat kell kifejeznünk a fölött, hogy 
jelen tudósításunkat is megint csak panaszokkal vagyunk kénytelenek 
kezdeni. Az egyes esperességek részéről velünk közlött adatok ugyan 
is, minden figyelmeztetések s utasitások daczára részben, ismét oly 
tökéletlenül valának összeállitva, hogy azok alapján a legjobb akarat 
mellett sem valónk képesek, hű s minden tekintetben megbízható 
képet nyújtani iskoláink állásáról. — Eltekintve attól, hogy a honti 
s zólyomi esperességet kivéve a számadatok seholsem voltak össze-
gezve, itt ott az egyes rovatokban, melyeknek kellett volna egybevág-
niok, oly ellenmondások fordultak elő, hogy ezek csak a legmerészebb 
conjecturák utján voltak eltávolíthatók, mely conjecturákhoz fognunk 
kellett, mert a táblázatok itt ott csak september közepe táján, sőt 
még később is érkeztek hozzánk, s mink azokat kijavítás végett vissza 
nem küldhettük többé. — Néhol egész rovatok s csaknem egész táb-
lák, nevezetesen a 3-ik szám alattiak, betöltetlenül hagyattak, ugy hogy 
p. o. a nógrádi iskolák anyagi helyzetéről még most sem szolgálha-
tunk adatokkal. Nem akarjuk igénybe venni a főt. közgyűlés türelmét 
hasonló, a táblázatok kiállításánál elkövetett hiányok elősorolásával, 
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de igenis megakarjuk kérni aft . kerületet, m i s z e r i n t az e s p e r e s -
s é g e k n e k ú j o n n a n m e g h a g y n i m é l t ó z t a s s é k , h o g y 
e z e n m á r a n n y i s z o r s ü r g e t e t t ü g y e t v a l a h á r a komo-
l y a n k a r o l j á k f e l , s a z o n l e g y e n e k , — s ehez csak egy kis 
jó akarat szükséges, h o g y a b e k i v á n t a d a t o k u g y k ü l d e s -
s e n e k b e m i n t e z t a p o n t o s s á g s n é m i l e g k e r ü l e t ü n k 
b e c s ü l e t e is , m a g á v a l h o z z a . 

Áttérve most már az egyes táblázatokra az I. sz. alattinál van 
szerencsénk jelenteni, hogy a tankerületünkhez tartozó öt (Bars, Buda-
pest, Hont, Nógrád, Zólyom), 110. anyagyülekezetből álló esperesség 
117.525 lelket számlál. Ezen lélek számban foglaltatik 18447. tanköte-
les még pedig 9430 fiu s 9017 leány s ezekből ismét 13384 (6885 f. 
6499 1.) 6—12 éves, 5063 (2545 f. 2518 1.) 12—15 éves. 

Ezen tankötelesekből esett: 
a.) B a r s r a 2645 lélekkel 409, tehát a népesség 15.3°/0, mégpedig 

299, 6—12 éves, 110, 12 — 15 éves. 
b.) B u d a p e s t r e 14324 léi. 2151., vagy is a népesség 15.01°/0, 

még pedig 6—12 éves 1549, 12—15 éves 602. 
c.) H o n t r a 22347 1. 3440, vagy is a népesség 15.3%, még pedig 

6—12 éves 2425, 12—15 éves 1015. 
d.) N ó g r á d r a 41.660 1. 6697, tehát a népesség 16.6%, mégpedig 

6—12 éves 4940, 12 — 15 éves 1757. 
e.) Zólyomra 36.549 1. 5750, tehát a népesség 15.7%, még pedig 

6 — 12 éves 4171, 12—15 éves 1579. 
A nevezett tankötelesekből jár t : 

elemi iskol.-ismétlőbe-magán s felső-Összesen-nem járt tehát °/( 
a.) B a r s b a n 239 19 64 322 87 21.2% 
b.) Bp e s t en 1193 109 660 1962 189 8.7.— 
c.) H o n t b a n 2401 806 69 3276 154 4.4.— 
d.) N ó g r á d b . 4740 940 24 5704 993 14.8.— 
e.) Zólyomb. 4097 1327 182 5606 144 2.5.— 

Összesen 12670 3201 1001 16870 1577 8.6% 

Ezen számokból kitűnik, hogy az összes tankötelesek közül 8 6 
százalék maradt oktatás nélkül, mely eredmény a tavalyi 9'2%-hez 
képest egészben megnyugtatónak mondható, habár egyes esperessé-
geknél érzékeny hátramenés észlelhető, a mennyiben Barsban ez idén 
11%-el kevesebben látogatták az iskolát s Hontban a nem járók száma 
2'3°/o-ró'l 4. 4%-re rúgott. Tetemesen javult ellenben ezen arány Zólyom-
ban, mely az összes iskoláztatást tekintre e tankerületben első helyen 
áll, valamint Nógrádban is, hol 2 7% haladás tapasztalható, mely hala-
dás még nagyobb mérvben tűnnék ki, ha ezen esperességnek főleg 
felső részében az ismétlő iskola mellett jobban tudnának buzgólkodni. 
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A tulaj donképeni elemi iskoláztatás azonban legvirágzóbb Hont-
ban, a mennyiben itt a 6—12 évesek közül csak 24. (tehát egyszáza-
lék sem) hibázott, s ha való, hogy a tanonczok 35. kivéve télen nyáron 
látogatták az iskolát, holott tavaly a tanitványok 2/3-a csak is a téli 
oktatásban vett részt, akkor ezen esperesség e téren példátlan hala-
dást tanúsított volna. — Legkedvezőtlenebb itt az arány a budapesti 
egyházmegyében, melyben csak 77,2°/0 jár az elemi iskolába, ez azon-
ban némileg azon körülménynek is tulajdonítható, hogy a fővárosban 
a 6—12 évesek nem csekély része magán intézetekben s felső isko-
lákban .nyeri képeztetését. 

II A fentelősorolt 12670 tanítvány a IL táblázat tanúbizonysága 
szerint 249. tanerő által oktattatott (esik tehát egy tanítóra középszá-
mitással 50 tanoncz).A tanítók között volt 222. rendes, 27 segéd s 182 
képesített s 67 nem képesített. Ez utóbbi adatnál megkell jegyeznünk, 
hogy az vagy ez idén vagy tavaly tévesen szolgáltatott be, mi főleg 
Hont részéről történhetett, mert itt a m. é. kimutatás szerint 47 képe-
sített s csak 6 nem képesített tanitó működött, holott jelen évben az 
arány teljesen megfordult, lévén az esperességben a képesített tanítók 
száma 15, a nem képesítetteké 38 Volt továbbá az öt esperességben 
239 iskola, még pedig 209 jó, 30 rosz karban. Ezen épületekben 245 
tanszoba létezett, miből kiderül, hogy egy tanszobára közép számítással 
mint egy 51 tanoncz esett. Tanitólak volt 211, kert 204, faiskola 114. 

Az iskoláknak taneszközökkel való felszerelését illetőleg bajos 
volt tisztába jönnünk, Némely esperességek ugyan is a taneszközöket 
számokkal tették ki, mások az illető tanszernek létét egyszerűen con-
statálták. Itt egy öntetü eljárásra lesz szükség s jó lesz jövőre nagyobb 
pontosság kedvéért az egyes iskola mellett nem puszta vonással meg-
jelelni a taneszközök létét hanem számokban kitüntetni azokat. — -
Jelenleg csak annyit mondhatunk, hogy ezen tankerületeknek iskolái 
fel tudnak mutatni 325 fekete Írótáblát" 638 falitérképet 176 földgöm-
böt ; 158 iskola fel van szerelve természetrajzi s 48 természettani esz-
közökkel. Könyvtárral bir állítólag 35 iskola mely adatnak a m. é. 
22-vel szemben őszintén örülhetnénk, ha az előttünk fekvő rovatokból 
meg nem győződtünk volna arról, hogy a könyvtár czimével néhol 
nagyon is liberálisan bánnak, itt ott egy 2—3 könyvből álló valamit 
könyvtárnak nevezvén. Midőn még emlitenők, hogy az egész tan kerü-
letben 12 testgyakorló hely létezett s hogy az oktatási nyelv 170 isko-
lában tót, 41-ben magyar-tót, 13 magyar-német, 10 magyar, 4 m. n. 
s 1 német volt, s hogy az oktatás 9 6°|0 kivételével — ez csaknem 
mind Nógrádra esik-télen nyáron történt kimentettük volna a II. táb-
lázat tartalmát. 

III. A 3-ik táblázat, valamint ez már jelezve volt, kielégítő jelentés 
alapjáúl nem szolgálhatott. A nógrádi táblázatokból csak a tanítók 
jövedelme vala összeállítható, mely az egész tankerületben 94294 frtnyi 
összeget képez. Ebből esik rendes tanítók jövedelmeire 89387 frt. 
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segédtanítóékra 4907 frt. s így tehát a rendes tanítók jövedelme közép 
számítással 402 frt. a segédeké 18 frtra rág, valósággal azonban variaí 
e jövedelem 70 frt. 1400 frt. között. 

A négy adatokat nyújtott esperesség iskoláinak összes jövedelme 
képezett volna 74.734 frt. még pedig készpénzben 51.467 frt. pénz-
értékben vett terményekben 23.267. — Ebből esik Barsra 2078 frt. 
Budapestre 23140, Honfera 20656, Zólyomra 28860 frt. s miután ezen 
jövedelem a kiadással csaknem egybevág, világos, hogy egy növendék 
kerül Barsban 8. 6 frtba Budapesten 202, Hontban 8. 64 Zólyomban 
7 frtba. — Az emiitett iskolai jövedelem pedig származik 1. ingatlan 
vagyon jövedelméből = 11.459 frt. 2. tőkepénzek kamatjaiból = 3840 
frt. 3. tandijakból = 19523 4. állami segélyből = 30 frt. 5. községi 
segélyből = 11.208 6. egyébb forrásokból = 1439 frt. 

Ennyit a táblázatok alapján. 
Azokon kivül, melyeket imént jelentettünk, szabad legyen, eddigi 

szokásunkhoz hiven, még a következőket felhoznuuk.: 
A t a n k ö n y v e k e t illetőleg fájdalom, most is csak ott vagyunk 

a hol évek előtt voltunk t. i. a gyönyörűséges tarkaság s önkény téren, 
népiskolai irodalmunk egy idő óta csaknem minden évben gazdagodik 
uj meg uj nagyobbrészt használható könyvekkel s az egyes tankerü-
letek által ajánlott tankönyvek mindig azon szerencsében részesülnek, 
hogy kerületünk szentesítését nyerik, s már oly határozattal is birunk, 
hogy a kerületileg ajánlott könyveken kivül, másokat iskoláinkban 
használni nem szabad, s im ezen határozatok szépségesen papiron ma-
radnak, mert az egyes esperességek tisztelettel ad acta teszik a kerület 
végzéseit. — Az esperességek mondjuk, mert a kerületi intézkedések 
keresztülviteleért első sorban ezek felelősek s nem oszthatjuk az egyik 
esperes urnák e tekintetben kijelentett azon nézetét, mely szerint „nem 
az elöljáróság hibás itt, de a szülék és nagy részben a papok és tanítók " 
— Egyesek itt sokat nem tehetnek, az igaz, de méltóztassanak ez ügy-
ben esperességileg is határozni s az ezen végzést semminek sem vevő 
renitenssel érdeme szerint bánni s a kivánt eredmény nem fog kima-
radni. — Ezen zilált nem autonomicus de antinomicus viszonyok vég-
leges orvoslást igényelnek, miért is felkerjük a ft. kerületet, m i s z e -
r i n t e l ő b b e n i h a t á r o z a t á t m e g ú j í t v a az e s p e r e s s é g e k -
n e k s z i g o r ú a n m e g h a g y n i k e g y e s k e d j é k , h o g y a ke-
r ü l e t i l e g e l f o g a d o t t t a n k ö n y v e k e t i s k o l á i k b a b e h o z n i 
f e l e l ő s s é g t e r h e a l a t t k ö t e l e s s é g ü k n e k t a r t s á k . 

Ezen intézkedés életbeléptetése nagyon könnyittetnék a már any-
nyiszor sürgetett e s p e r e s s é g i i s k o l a i b i z o t t s á g o k felállítása 
s közreműködése által. — De ezekről is mélyen hallgat ez évben a 
krónika s Zólyomot kivéve, hol e testület tavaly is folytattar-müködé-
sét, s egyebek között az 1876.-ki isk. törvény követelte helyi iskolai 
székek felállításáról gondoskodott, azok számára szabályzatot is kidől-
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goztatván, mint látszik a többi esper. bizottságok, ha ilyenek egy álta-
lában léteznek, szüneteltek. 

Említenünk kell továbbá, hogy az 1876|7 ki évben ezen tankerü-
letben tudtunkkal két uj iskolai könyv jelent meg, illetőleg mutatta-
tott be bizottságunknak, névszerint a zólyomi esperesség által kiadott 
második olvasóköny „Druhá Citanka" s a budapesti ev. néptanítói 
kar részéről összeállított „Egyházi énekek." 

A zólyomi olvasókönyv valódi hézagot pótol a tót népiskolai 
irodalomban, mert hiszen eddig a csabai olvasókönyvet kivéve nem 
létezett mű, mely ez irányban be lett volna hozható szláv iskolá-
inkba. — Az emiitett munka Hästers ismeretes német olvasókönyve 
nyomán, tekintettel mind a bibliai mind a tót irodalmi nyelvre, sok 
gonddal van összeállítva, s habár csak a középosztályok számára Íra-
tott a népiskola felső osztályaiban is lesz használható» — A szellem 
mely az egészen keresztülhuzódik egészséges, ámbár itt ott egy kissé 
száraz, mindenütt csak oktatni akaró s épen azért a gyermeki kedély 
költői, idealistikus irányát nagyon is ignoráló. — Az allegóriák, para-
bolák s regék légkörében örömmel mozog, főleg azon korban, melynek 
e könyv szánva van, a gyermeki sziv s bajos lesz vele megkedveltetni 
iratot, mely ezen elemet nélkülözi. — Ezen elemnek tekintetbe vétele 
által e mü második kiadása nem keveset nyerne, valamint nyerne az 
által is, ha a könyv összes részein vörös fonalként keresztül húzódnék 
a vállasos hangulat, mely a 13-dik, szinte inkább oktató, részt kivéve 
seholsem nyer elegendő kifejezést. — Különben melegen ajánljuk e 
csinosan kiállított művet. 

A második mű „Egyházi énekek, "„GeistlicheLiederzum Gebrauch 
für protestantische Schulen" uj lendületet akar adni a főleg a városi 
iskolákban s egyházakban parlagon heverő egyházi éneknek. Valljon 
ezen nemes czélt nem lehetett-e volna az által elérni, ha más iskolák 
példájára egyszerűen az egyházban használatban levő énekes könyvek 
adattak volna a tanítványok kezeibe, ezt vitatni nem akarjuk, de meg 
kell jegyeznünk, hogy nem ártott volna ezen iskolai könyvet imákkal 
megtoldani, s hogy e mtívecske sokat nyert volna, ha a kiválasztott 
német énekek lehetőleg eredeti alakban közöltettek volna. —• Valljon 
a „Freut euch des Lebens weil noch das Lämpchen glüht" czimü ének 
egyházi ének-e s váljon a „ p r o t e s t a n t i s c h e Schule" féle megneve-
zés nálunk correct-e? ezt csak mellékesen kérdjük, szivünk mélyéből 
kívánván, hogy e könyv jelenlegi alakjában is dús gyümölcsöt hozzon. 

Végül még azt sem mellőzhetjük hallgatással, hogy a zólyomi 
esperesség tanítói testülete ez idén egy a felekezeti iskola érdekeinek 
szolgáló „Evanjelická skola" czimü szaklapot megindított s hogy ezen 
vállalat megérdemli, miszerint a mérvadó körök által lelkesen karol-
tassék fel. 
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Kik egyébiránt a hozzánk beérkezett összes táblázatok ide csa-
tolása mellett, kiváló tisztelettel maradtunk 

Budapesten, 1877. sept. 27. én. A főtisztelendő kerületi gyű-
lés alázatos szolgái. Doleschall Sándor, bizottsági elnök. Bachat Dá-
niel, bizottsági tag. Scholz Gusztáv, bizottsági tag. Péterfy Sándor. 
Falvay Antal. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik, az esperességek újból 
utasíttatnak, hogy a lehető pontossággal összeállított adatokat 
a bizottsági elnököknek kellő időben beküldjék és illetve bekül-
dessék, az esperességeknek újból meghagyatik, hogy az esperes-
ségben lévő iskolákban a kerület által elfogadott könyveket 
behozzák, az iskolai bizottsági elnökök pedig utasíttatnak, hogy 
ezen könyvekről lajstromot készítvén, azt kinyomassák és az 
egyes esperességeknek kellő példányokban elküldjék, — a 
zólyomi esperesség által kiadott 2-ik olvasókönyv „Druha 
éitanka" és a budapesti ev. néptanítói kar részéről összeállított 
„egyházi énekek" czimű könyv az iskolai használatra alkal-
matosok gyanánt elfogadtatnak. 

11. Miután az alsó tankerületi népiskolai bizottság elnöke részé-
ről hasonló jelentés az egyetemes közgyűlés azon határozatánál fogva 
be nem terjesztetett, — mely szerint az iskolai bizottsági jelentések 
az egyetemes közgyűlésen csak a reá következő évben tárgyalandók, 
a jelentések be-vagy be nem terjesztése kérdésének tárgyalása után, — 

határoztatott, hogy az iskolai bizottmányok által jelentéseik 
úgy mint eddig elé, úgy ezentúl is, a kerületi közgyűlésnek 
évenként beterjesztendők, ezen évi jelentések a kerületi köz-
gyűlésen tárgyalandók és az egyetemes közgyűlésnek utólag 
beszolgáltatandók, a jelentések szerkesztéséhez kellő adatok 
pedig a bizottsági elnököknek az egyes egyházak részéről 
mindenkor julius hó végéig beküldessenek, hogy azok segít-
ségével évi jelentéseiket kellő időben elkészíthessék. 

12* Olvastatik a tavalyi jk. melynek 15 pontja kapcsában Brez-
nyik János selmeczi igazgató tanár úr részletes jelentést tesz a selme-
czi főgymnasium állapotáról, egyszersmind szóbelileg azon kérelemmel 
fordul a kerülethez, hogy az eddig évenként nyújtott 3000 forint gyá-
molítást, az idén is nyújtani kegyeskedjék; jelenti továbbá, hogy a 
lyceum fenntartása költségvetésében mintegy 468 forint szükséglet-
hiány mutatkozik, melynek fedezését az iskolai-választmány a többi 
pénztárak feleslegéből kéri fedeztethetni, azonban úgy, hogy a muse-
umi s könyvtári pénztár többlet, legnagyobb részt a muzeum gyarapí-
tására forditassék. Egyszersmind azt is jelenti igazgató úr, hogy mind 
az igazgatóság, mind a kerületi iskolatanács három évi hivatal folyama 
ez idén lejárt, s újfent választás által lesz betöltendő, valamint jelenti 
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végre azt is, hogy a selmeczi egyház részéről ezen lyceum pénztár-
nokává idősh Kachelmann Károly úr a jövő 1877|80. tartó cyclusra 
is közfelkiáltással megválasztatott, kinek e hivatalában megerősítése 
kéretik. 

A kerület a kimerítő jelentést tudomásúl veszi; a kért 3000 
fttal a főiskolát ez évben is gyámolítja; az ajánlott javaslatokat 
mind helyben hagyja. Az igazgatóságra három évre egyhangú-
lag Breznyik János urat választja meg a kerület, a selmeczi 
egyház által megválasztott pénztárnokot hivatalában megerősíti, 
a főiskolai tanácsba pedig e következőket választja: Helybeli 
felügyelőül: Farbaky István kir. bányatanácsos urat; vidéki 
tagok gyanánt: 'Sembery Imre urat, mint felügyelőt, tagokúi: 
Ivánka Zsigmond, Laszkáry Miklós, Zmeskall Zsigmond, Kalmár 
Lajos, gr. Steinlein Otto, 'Sembery István, Huszág Dániel, Bodó 
Lipót, Kossányi József körmöczi, Thebusz János zólyomi, Lip-
tai János dobronai, Masztis Ádám devicsei és Wengericzky 
András udvarnoki lelkész urakat. Helybeli tagokká a már em-
lített helyi felügyelő és igazgató urakon kivül: Hrencsik Károly 
tót lelkész, Händl Vilmos német-magyar lelkész, Sclioltz Vil. 
tanár, Jezsovics Károly tanár, Csömöz Miklós tanár, Ollik Pál 
ügyvéd, Rombauer Lajos k. bányaorvos, Kachelmann Villibald 
k. tanácsos, Kövessy János ügyvéd, Kostenszky Adolfk. szám-
tiszt és Porubszky Sámuel k. bányagondnok urakat. 

A gyűlés masodnapja az az Okt. 9 . 
1 3 , A tegnapi gyűlés könyve — hitelesíttetik. 

14» Olvastatik a tegnapi napon tartott gyűlés jegyzőkönyve 6-dik 
pontjában kiküldött pénztári felülvizsgáló bizottság e következő je-
lentése : 

M é l t ó s á g o s és f ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s ! 
Ki lévén küldve az 1876j7-dik évi egyházkerületi számadások 

felülvizsgálatára, eljárásunkról ezennel van szerencsénk jelentésünket 
tiszteletteljesen előterjeszteni: 

1. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottságnak ide csatolt je-
lentése, valamint ugyan azon bizottság folyó év april hó 14-én, hasonlón 
october hó 1. tartott gyűlésének jegyzőkönyvei, ezek nyomán : a) 
Az april 14-én tartott gyűlés jegyzőkönyvének 4-dik pontja, mely 
szerint Vigyázó Sándorné folyamodott, hogy a tiszaföldvári és 
martfűi birtokára jelzálogilag bekeblezett 3167 fr. és 80 kr. tőke, nála 
továbbra is meghagyatassék. Miután a kerületi közgyűlés többször ki-
mondta azon határozatot, hogy az egyes adósoknál elhelyezett tőkék 
mind fölmondandók és behajtandók: a pénzügyi bizottság nem érezte 
magát feljogosítottnak, a folyamodónő kérelmének egész terjedelmében 
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eleget tenni; mind e mellett fölhatalmazta a kerületi ügyész urat, hogy 
a kamatok pontos lerovásának föltétele mellett és azon határozott ki-
kötéssel, hogy a kamat fizetésnek csak egyszeri elmulasztása is, a tő-
kének azonnali esedékességét és behajtását vonja maga után, a folya-
modónőnek a lőke visszafizetésére, egy vagy legfeljebb két évi határ-
időt engedjen; a kerület figyelmébe, helyeslő tudomás vételére ajánl-
tatik. b) Az october hó 1. tartott ülésének pontjai, hasonlón találkoz-
nak a felülvizsgáló bizottság nézeteivel, nevezetesen: 

aa) hogy Balassa István és Karlovszky Zsigmond halálesete fölött 
mély sajnálat kifejeztessék, s hogy a kerületi közgyűlés figyelme, az 
ezen halálesetek által a pénzügyi bizottságban beállt üresedések be-
töltésére fölhivassék. 

bb) hogy Balassa István volt kerületi ügyész által, költségek czi-
mén, a kerületi pénztárból fölvett 200 frtnyi előleg, mint elszámolt va-
lamint ugyan annak, a vagyon kimutatásban foglalt 400 forintnyi ala-
pítványa, s ez után a hátráíékok között előfordúló 20 frtnyi kamat 
tartozása, mint behajthatlanok, törlendők. 

2. A felülvizsgált számadásokból kiderült, hogy a kerületi pénz-
tárnak volt a lefolyt évben: 

Bevétele 12,462 frt 47 kr. 
Kiadása 12,088 „ 16 „ 

Maradvány 374 frt 31 krT 

A pénztár állása pedig a számadások berekesztésekor volt a kö-
vetkező : 

I. T ő k é b e n : 
a) egyeseknél 17,900 frt 35 kr. 
b) takarékpénztárban . . . 3,600 „ — „ 
c) értékpapírokban . . . . 54,115 „ — „ 
d) készpénzben 374 „ 31 „ 

Összesen 76,989 frt 66 kr. 
f 

Összehasonlítva a mult évi pénztár állásával, mutatkozik többlet 
2696 frt 55 kr. mi örvendetes tudomásul veendő. 

II. Hátrálékokban: 
a) kamathátrálék . . , . . 1027 frt 63 kr. 
b) évi adakozási hátralék. . . 507 „ — „ 
c) cathedr. és ag. „ . . . 711 „ 14 „ 

Összesen 2245 frt 77 kr. 
• • 

Összehasonlítva a mult évivel, mutatkozik kisebb hátrálék a ka-
matoknál 169 frt 30 kr. évi adakozási hátralékban 90 frt; ellenben a 
cathedr. és agent. hátráléknál többlet 17 frt és 11 krral. 
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Mind ezek dacára a mult évnél kisebb a hátrálék összesen 142 fit 
19 krral, mi örvendetes tudomásul veendő. 

A tőkék és hátrálék ok összesen : 79,235 frt 43 kr. 
Levonatván Balassa István 
alapítványa és ez után járó kamat 420 „ — „ 

Marad 78815 frt 43 kr. 

3. Mokossini-féle alapítvány 13,660 frt 58 kr. Erre nézve megjegy-
zendők : 

a) a mult évi kerületi gyűlés azon határozata, miszerint az állandó 
pénzügyi bizottság oda utasíttatott, hogy a Balogi József kamattarto-
zás be — vagy be nem hajtliatóságát kiderítse, a jegyzőkönyveiből, ki 
nem deríthető. 

b) Kovács Béla folyamodott az állandó pénzügyi bizott-
sághoz, hogy a néhai Mokossini Mihály hagyatékához tartozó 
Skopian-féle kötelezvény, folyamodónak, behajtás végett kia-
dassék, s az állandó pénzügyi bizottság ezt megtagadta, miután 
ezen hagyaték kezelése végrendeletileg az egyházkerületet illeti, 
s ezen kötelezvény behajtását, a kinevezendő kerületi ügyész-
ség által eszközöltetni kívánja; a felülvizsgáló bizottság által 
helyeseltetik. 

4. Németh István féle alapítvány . . 1400 frt — kr. 
mult évi pénztári maradvány . . 35 „ 06 „ 
ez évi kamatok 77 „ — „ 

Osszen 1512 frt 06 kr. 

Ösztöndijakra kiadatott. . . . 75 — 
55 

Marad 1437 frt 06 kr. 

5. Esztergályi Mihály féle alapítvány . 315 n — n 
ennek kamatja 14 ii 64 ii 

Összesen 329 frt 64 kr. 

A kamat kiadatott az özvegynek . 14 55 64 55 

Marad 315 frt — kr. 

6. A számadások a főkönyvi tételekkel, és az előmutatott okmá-
nyokkal öszhangzóknak s helyeseknek találtatván, pénztárnok ur, az 
1876|7-ik évi számadásokra nézve, minden további felelősség terhe alól 
fölmentetni ajánltatik, s az állandó pénzügyi bizottságnak pontos és 
hűséges eljárásáért köszönet szavaztatik. Maradtunk mély tisztelettel, 
Budapesten 1877-ki oktober 8-kán. a Méltóságos és főtisztelendő kerü-
letnek alázatos szolgái: Kemény Mihály, bizottsági elnök, Wladár 
János, Belohorsky Gábor. 'Sembery István, bizottsági tag, Szeberényi 
Andor, tollvivő. 
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Tudomásul vétetik; a mennyiben a jelentés némely pontja a ke-
rület határozatának kimondását teszi szükségessé, — 

a) a jelentés 1. a) foglalt javaslata, helyeslő tudomásul 
vétetik. 

b) az aa) pontban jelzett megürült helyek halottai felett 
kifejezett mély sajnálatot a kerület magáévá teszi, az üresedés 
betöltése felől pedig akképen intézkedik, hogy kerületi Ugyész-
szé Dr. Szelényi Károly urat, az állandó kerületi számvizsgáló 
bizottság tagjaivá pedig Sárkány József és Hornyánszky Vik-
tor urakat választja. 

c) a bb) alatt felsorolt összegeket, mint behajthatatlanokat 
ezennel törli. 

d) A jelentés 3. a) pontjának alapján, a kerület tavalyi 
közgyűlése jk. 13-ik-e. pontját, mely szerint a Balogi József féle 
kamattartozás be — vagy be nem hajthatóságának kiderítése az 
állandó pénzügyi bizottsághoz utasitatott, továbbra is fentartja. 

e) A jelentés 3. b) pontjának alapján, a Skopian-féle kö-
telezvénynek behajtása a kerületi ügyészre bizatik. 

f) A jelentés 6-ik pontja nyomán a kerület Jákobéi József 
pénztárnok urat, az 1876/7-iki számadásokra nézve minden 
további felelősség terhe alól felmenti. 

g) Végül a kerület csak erkölcsi kötelességét teljesiti, midőn 
az állandó pénzügyi bizottság elnökének és tagjainak, buzgó 
fáradozásokért ezennel jegyzőkönyvileg szavaz köszönetet. 

15» Olvastatik a tanügyi bizottság e következő jelentése: 
Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által nagyságos 

Veres Pál úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület 
kebelében létező közép iskolák állásáról. 

A főtisztelendő bányakerületben az 1876|7-ik iskolai év folytán 
volt három nyolcz osztályú teljes, egy öt osztályú, két négy osztályú 
gymnasium s egy három évi tanfolyamú tanítóképző intézet, — össze-
sen hét közép iskola, melyek közül ötben a tannyelv magyar, egyben 
magyar-tót, egyben pedig magyar-német-tót. 

I. A s z a r v a s i f ő i s k o l a a hozzá csatolt tanitóképző intézettel 
egy szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium tanárai 
közül egy a tanitóképző intézet igazgatója volt s ugyancsak két gym-
nasiumi tanára tanítóképzőben mint szaktanár működött. A tanitóképző 
legfelső osztályának növendékei részint a gymnasium alsó osztályai-
ban, részint a helybeli népiskolákban nyertek, módszertani utasítások 
alapján, gyakorlati képzést. Tannyelv a főgymnasiumban magyar, a 
tanítóképzőben magyar-tót. Az összes főiskola tanereje 12 rendes, 4 
melléktanár, összesen 16 tanférfi. — A tanítás a gymnasiumban a meg-
állapított tanterv szerint történt. Egyes tantárgyakból az óraszám né-
mely osztályokban meg is szaporittatott. A tanárok évi összes fizetése 
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tesz 13,876 frt 12 krajczárt (410 frt. 12 krral többet, mint a mult év-
ben). A tanintézet összes jövedelme tett 27,021 frt 93 krt. (472 frt 13 
krral többet, mint az előző évben); kiadása pedig volt összesen 26,519 
frt. 39 kr. (2221 frt. 39 krral több, mint a mult évben). Jövedelmi több-
lete 502 frt 54 kr. Az év elején beíratott a gymnasiumba összesen 
457 tanuló 14-el kevesebb, mint a mult évben. Vizsgálatot tett az év 
végén 436, a vizsgálattól elmaradt, részint kilépett 21. Vallásukra nézve 
voltak a gymnasiumi tanulók: ág. evang. 190, helvét hitv. 51, római 
kath. 64, görög- keleti 25, izraelita 106. Érettségi vizsgálatra jelent-
kezett 29 nyilvános, 2 magán, összesen 31 tanuló; ezek közül vissza-
lépett 3, megvizsgáltatott 28. Érettnek nyilváníttatott kitüntetéssel 14, 
egyzserüen 13, visszavettetett 1. A tanítóképző három tanfolyamába 
beíratott összesen 9 tanuló, kik mind ágostai hitv. evang. voltak; kö-
zülök vizsgálatol tett 8, kilépett 1. Tanképesitő vizsgálatot tettek 3-án, 
kielégítő eredménynyel. A főiskola összes tanulói közül ösztöndíjban 
részesültek 33-án, tandíjmentes volt 26, tapintézetben élelmeztetett in-
gyen 22, olcsón 90, összesen 112. A tápintézetbeliek betegség esetén 
ingyen orvoslásban részesülnek. Van esti convictusa is, mely a tápin-
tézetnek függelékét képezi s ebben 34 forintnyi évi dij fizetése mellett 
41-én vettek részt. Van még az intézetnek zenedéje, rajz —, dal — és 
testgyakorló iskolája s önképzőköre. Az évi nyomatott értesítő „Az élet-
korokról" czim alatt egy anthropologiai tanulmányt közöl Benka Gyula 
tanártól. 

II. A s e l m e c z i l y c e u m áll teljes nyolez osztályú főgyin-
nasiumból. Tanereje 8 rendes, 5 melléktanár, összesen 13 tanférfi, 
kiknek évi fizetésük 7,560 frt. (210 forinttal több, mint a mult évben.) 
A tantervhez alkalmazkodik azonban úgy, hogy némely tantárgyakat 
rendes tanerők hiánya miatt kapcsolatosan tanit, u. m. a vallást, görög 
és latin nyelvet az V. és VI; a vallást, latin, magyar és német nyelvet 
s a bölcsészetet a VII. és VIII. osztályban. Tannyelve magyar. — Az 
év elején beíratott a gymnasiumba összesen 242 tanuló (32-vel több, 
mint a múlt évben) s ezek közül ismét részint vizsgálatban maradt, 
részint kilépett 16, s igy vizsgálatot tett az év végén 226 (31-el több, 
mint a mult évben.) A tanulók közül vallásra nézve volt: ágostai hit-
vallású 146, helvét hitv. 27, római kath. 48, görög kath. 1, izraelita 
4. — Érettségi vizsgálatra jelentkezett 21 nyilvános tanuló (3-al több, 
mint a mult évben), ezek közül visszalépett 2, megvizsgáltatott 19. 
Érettnek nyilváníttatott egyszerűen 17, visszavettetett 2. — A könyv-
tár és taneszközök leginkább ajándék utján szoporodtak, vétel utján, 
pénztári akadály miatt, csak a legszükségesebb tárgyak szereztettek 
be. — A tápintézetben egészen ingyen ellátásban részesült 15, olcsón 
135, összesen 150. Szükség esetén a tápintézetbeliek orvosi segélyt és 
gyógyszereket is kaptak. A tápdijból (42 frt. 45-nek összesen 670 
forint engedtetett el. Ösztöndíjas volt 22. — Van a gymnasiumnak, 
melyben 43-an gyakoroltattak a zongorázásban és éneklésben heten-
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kénti 4 órában, és pedig 13-an ingyen, 30-an 10 — 15 frtnyi éri díjért,. 
— A rajz és testgyakorlat minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. A 
gyorsírásban 20-an gyakorolták magokat. — A lyceum egyesületei: a) 
az önképzőkör, mely a lefolyt tanévben fennállásának félszázados jubi-
leumát ünnepelte, 180 taggal; b) dalegyesület 41 rendes és 14 pártoló 
taggal; c) önsegélyző egyesület 115 taggal s 371 frtnyi tőkével, d) Gyám 
— illetőleg bibliai egyesület 103 taggal, kik az iskolai év folyama alatt 
65 frt. 87 krt. gyűjtöttek össze, mely összegből 30 frt. magyar énekes 
könyvek vételére fordittatik a lyceumi ifjúság' használatára, magyar nyel-
ven tartandó isten tisztelet alkalmával, 35 forinton pedig bibliák és uj 
testamentomok vásároltatnak s küldetnek szegény egyházakba ingyen 
elosztás végett. — Á lyceum összes jövedelme volt 16250 frt. 84 kr., (1881 
frt. 84 krral több, minta mnlt évben),kiadása ellenben 15,915 frt. 30kr. 
(1891 frt. 80 krral több, mint a mult évben). Pénztár maradványa 
335 frt. 54 kr. A komoly törekvésű intézet minden tekintetben meg-
érdemli a figyelmet és pártolást. Nyomtatott értesítője ügyesen van 
összeállítva. 

III. A b u d a p e s t i n y o l c z o s z t á l y ú f ő g y m a s i u m tan-
ereje 10 rendes 2 segédtanár és 4 melléktanitó, összesen 16 tanférfi, 
kiknek évi fizetésük 17,873 frt. 34 kr. (65 frt. 2 krral több, mint a 
mult évben. Tannyelve magyar s teljesen a tantervhez ragaszkodik. 
A latin és német nyelvből s némely osztályokban a történelemből és 
természetrajzból egy-egy órával többet ád. Az év elején beíratott a 
gymnasiumba összesen 426 tanuló (71-el több, mint a mult évben.) 
Ezek közül vizsgálatlan maradt 4, kilépett 27, s igy vizsgálatot tett 
az év végén 395 (70-el több, mint a mult évben). — Vallásra nézve 
volt: ágostai hitv. 91, helvét hitv. 17, római kath. 34, görög — keleti 
6, izraelita 247. - - Érettségi vizsgálatra jelentkezett 16, visszalépett 
1, megvizsgáltatott 15. Ezek közül érettnek nyilváníttatott: kitünte-
téssel 4, egyszerűen 10, javitó vizsgálatra utasíttatott 1. — A könyv-
tár és taneszközök vétel és ajándék utján tetemesen gyarapodtak. Te-
kintélyes könyvtára azonban még mai napig is rendezetlen állapotban 
van. A rajz és ének a négy alsó osztályban kötelezett tantárgyak. A 
magyar önképző kör az iskolai év elején megalakult ugyan, de év-
közben működését megszüntette. — Segélyző egyesületének a tagok 
dijaiból befizetett jövedelme tett 223 frt. 26 kr., egyébb forrásokból 
(adományok, kamatok, hangverseny) 271 frt. 23 kr. összesen 494 frt. 
49 kr. Segélyezésre fordittatott: tankönyvek beszerzésére és kiosztá-
sára 120 frt., szegény tanulókért tandíj fizetésére 215 frt., havi segély-
adásra 164 frt., összesen 499 frt. Az egyesület jelenlegi vagyona 
1056 frt. 17 kr. — A dalárdának 50 tagja volt, s ennek vagyona 
140 frt. 68 kr. Azonkívül még zenekor is alakult s ennek volt 20 tagja. 
A dalárda és a zenekör a segélyző egyesület és a tanári nyugdíj — 
alap javára hangversenyt rendezett, melynek tiszta jövedelme volt 
242 írt. — A tanintézet összes évi jövedelme tett 20,702 frt. 50 kr. 
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s ugyanannyit a kiadása is (525 frt. 87 krral többet mint a mult évben). 
Nyomtatott évi értesitőjében Fröhlich Róbert tanár befejezi a mult évi 
értesitőben megkezdett értekezését a „dór vándorlás"-ról. 

IV. A b e s z t e r c z e b á n y a i öt o s z t á l y ú g y m n a s i u m tan-
ereje 6 rendes és 2 melléktanár, összesen 8 tanférfi, kiknek évi fize-
tősök 4796 frt. (256 forinttal több, mint a mult évben). Tannyelve 
magyar-német-tót. A tantervet követi. A latin nyelvből az óraszámot 
csaknem minden osztályban megszaporítja. A tót nyelv, mint facul-
tativ tantárgy van a tantervbe fölvéve. Van rajziskolája, melyben az 
alsó négy osztály növendékei hetenkénti két órában kötelesek voltak 
a szabadkézi rajzot tanúlni. Az ének kötelezett tantárgy volt minden 
tanulóra nézve. Testgyakorló intézetében szintén valamennyi tanuló 
köteles volt a gyakorlatokon megjelenni. Gyümölcs fatenyésztésben 
is nyernek oktatást azon tanulók, kik erre önkényt vállalkoznak. — 
Az év elején beíratott a gymnasiumba összesen 110 tanuló (14-el több, 
mint a mult évben), közülök az év végén vizsgálatlan maradt 1, év-
közben kilépett 6 s igy vizsgálatot tett 103 (12-vel több, mint a mult 
évben). — Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 97, római kath. 1, izra-
elita 5. — Tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 5, olcsón (40 frt. 
évi dijért) 38 (4-el több, mint, a mult évben). Tandíjmentes volt 19, 
ösztöndíjas 14. Vangyarapodó könyvtára és muzeuma s gyógyszeralapja 
(100 forint tőkepénzzel), melynek rendeltetése a szegény tanulókat meg-
betegedésök esetén gyógyszerekkel ellátni. Az intézet jövedelme volt 
6284 frt 60 kr. (320 frt. 48 krral kevesebb, mint a mult évben), kia-
dása tett 6263 forint s igy pénztármaradványa 21 forint. Nyomtatott 
értesitőjében Rosenauer Károly tanár egy philologiai tanulmányt közöl 
ezen czim alatt „Hérodotosz nyelve, összehasonlítva az attikai nyelvvel 
és Homérosz nyelvével." 

V. A b é k é s - c s a b a i n é g y o s z t á l y ú a l g y m n a s i u m tan-
ereje 4 rendes és 4 segédtanár, összesen 8 tanférfi, kiknek évi fize-
tősök 3750 frt. A tanintézet összes jövedelme volt 4644 frt. 7 kr. kia-
dása ellenben 4394 frt. 31 kr. s igy pénztármaradványa 249 frt. 76 kr. 
E tanintézet a békéscsabai egyház presbyteriumának határozata értel-
mében a lefolyt iskolai évben realgymnasiumból tisztán gymnasialis 
irányú intézetté alakúit át. Teljesen a gymnasialis tantervhez ragasz-
kodik s tannyelve magyar. A rajz, ének testgyakorlat mind a négy 
osztályra, a szépírás az első két osztályra nézve kötelezett tantárgyak, 
a gyorsírást a harmadik és negyedik osztálybeli növendékek tanulták. 
Könyvtára és tanszerei részint vétel, részint ajándékozás utján gyara-
podtak. Az év elején a gymnasium négy osztályába bejegyzett tanulók 
száma összesen 92; ezek közül vizsgálatlan maradt 1, kilépett 2, s 
igy megvizsgáltatott 89. — Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 46, hel-
vét hitv. 3, római kath. 8 ; görög-kath. 1, izraelita 31. — Tanpénz-
mentes volt 2, ösztöndíjas 12. Tápintézete nincs. Nyomtatott évi érte-
sitőt adott ki, mely az iskola viszonyait elég részletességgel tünteti fel. 

3* 
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VI. Az a s z ó d i n é g y o s z t á l y ú a l g y m n a s i u m tanereje 
3 rendes, 1 segéd és 2 melléktanár, összesen 6 tanférfi, kiknek évi 
fizetésök 2706 frt. (éppen annyi, mint a múltévben). A tanintézet jöve-
delme volt 5,324 frt. 54 kr. (215 frt. 21 krajczárral kevesebb, mint a 
mult évben), kiadása ellenben 4,684 frt. 20 kr. (828 frt. 20krraltöbb, 
mint a mult évben) ; pénztári maradványa 640 frt. 34 kr. Könyvtára 
és muzeuma gyarapodott. Az intézet a tantervhez alkalmazkodik s tan-
nyelve a magyar. A szépirás az első és második, a rajz és testgyakor-
lat valamennyi osztályban kötelező tárgy. A tanulóknak a franczia 
nyelvben, gyorsirásban és zongorában is volt alkalmuk magokat 
képezni. Az év elején bejegyzett tanulók száma mind a négy osztály-
ban volt 125 (U-el több, mint a mult évben; ezek közül vizsgálatlan 
maradt 4, kilépett 7, s igy vizsgálatot tett 114. —Vallásra nézve volt: 
ágostai hitv. 38, helvét hitv. 6, római kath. 36, görög keleti 1, izraelita 
34. — Ösztöndíjas volt 7. Tápintézetben élelmeztetett 23. — Nyom-
tatott értesitője az iskolai viszonyokat elegendő részletességgel közli. 

Ezek szerint a bányakerület felső és közép tanintézeteiben van 
43 rendes (egygyel kevesebb, mint a mult évben), 11 segéd — (8-al 
több, mint a mult évben), 12 melléktanár (6-al kevesebb, mint a mult 
évben); összesen 68tanférfi (1-gyei kevesebb, mint az előző évben) — 
Az év végén a tanintézetekben maradt és vizsgálatot tett tanulók összes 
száma 1363 (106-al több, mint a mult évben). — Ezek közül vallásra 
nézve: ágostai hitv. 608 (25-el több, mint a mult évben); helvét 
hitv. 104 (17-el több, mint a mult évben); római kath. 191 (13-al 
több, mint a mult évben); görög kath. 2; görög keleti 32; izraelita 
427 (61-el több, mint a mult évben. 

Kelt Budapesten, a bányakerületi tanügyi bizottságnak 1877. 
october 8-án tartott üléséből. 

Batizfalvi István jegyző, Veres Pál kiküldött bizottsági elnök. 
Tudomásul vétetik. 

16» A tavalyi jk. 16. pontja nyomán felolvastatik a bánsági es-
peres urnák, a bánáti missio állapotáról beterjesztett jelentése, mely 
szerint a mult évben ujjá szervezett ezen intézmény, két lelkésze által 
sükerrel folytatja áldásdus működését: 

Örvendetes tudomásúl vétetik. 

17* U. a. jk. 17. pontja kapcsában jelenti Superintendens úr, hogy 
a kerületi költségvetés köröztetvén, az esperességek által megjegyzés 
nélkül elfogadtatott. 

Tudomásúl szolgál. 

18> U. a j k . 18. pontja kapcsában felügyelő úr jelenti, hogy a 
zsinati előmunkálatok érdekében tervezett végleges megállapodás mind 
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eddig sem jöhetett létre, a mennyiben még máig is van esperesség mely 
dolgozatát be nem küldötte. 

A kerület ezen előmunkálatok létrehozását ezélzó eddigi hatá-
rozatait továbbra is fentartja, s azokhoz hozzá teszi, hogy a még 
hátralévő esperességek, legfölebb a jövő 1878-dik évi Május 
l-ig küldjék be dolgozatukat a kerületi felügyelő úr elnöksége 
alatti s nt. Doleschall Sándor, Raab Károly, Thebusz János és 
Breznyik Jáno-^ urakból álló bizottsághoz, kiknek jelentése 
a jövő kerületi gyűlésen lesz benyújtandó. 

19* U. a. jk. 20. pontja kapcsában felolvastatván Massányi Mi-
hály barsi esperes és lévai lelkész úr az által a lévai tanítóképzőben tel-
jesített vallástani oktatásról s Szabó Endrének, mint a vizsgálatra ki-
küldött biztosnak a tapasztalt eredményről szóló tudósítása : 

Tudomásúl vétetnek. 

£()• Ugyanezen tárgy kapcsában olvastatik Wladár János nógrádi 
főesperes urnák a losonczi állami tanítóképzőben Kaszner Pál által 
vezetett vallás oktatásról szóló jelentése, mely szerint a főesperes úr, 
Bartholomaeidesz Gyula alesperes és Alexy János körlelkész urak tár-
saságában jelent meg a nevezett képző intézet közvizsgáján, az ered-
ményt azonban nemcsak hogy kielégítőnek nem, hanem valóban aggasz-
tónak találta, mi egyébiránt épen nem a nevezett vallástanár képzett-
ségének vagy szorgalmának róható fel, hanem legfölebb azon túl-
sók oldalú elfoglaltságának hogy a fontos tantárgyra elegendő időt 
nem fordíthat, mely hátrányos körülmér j sa belőle származó aggasztó 
következmények gyökeres orvoslást tesznek szükségessé. 

A kerület e nagyon megfigyelendő ügyet részben szomorúan 
veszi tudomásúl s felhívja a nógrádi esperességet. hogy e baj 
orvoslására, a jövő kerületi közgyűlésre terjeszszen be kiméritő 
javaslatot. 

U. e. jkv. 22. pontja kapcsában olvastattak a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minisztériumnak a f. év közben a Superintendens 
úrhoz beérkezett és elnökileg legott elintézett következő leiratai: 

1) 25.096. sz. a. 1876. okt. 24. Tanfelügyelők kinevezése. 
2) 24.077. sz. a. 1876. okt. 19. Magyar állampolgárok által kül-

földön kötni szándékolt házasságnak érvényessége iránt, egyedül a 
vallás és közoktatásügyi minister van hivatva, kétes esetekben az 
illető egyházi főhatóságnak s esetleg az igazságügyi ministeriumnak 
is meghallgatásával, jogerejü bizonylatot kiállitani. 

3) 26.011. sz. a. 1876. nov. 3. Wiegner Sámuel budapesti tanuló, 
minden tanintézetből kizáratik. 

4) 4185. számú aláírási ív, a m. kir. honvédtisztek vagyontalan 
özvegyeinek és árváinak ellátására szolgáld alapra. 
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5) 1389. ein. sz. a. 1876. nov. 7. Előfizetési felhivás, a magyar 
szt. korona országainak helység névtárára. 

6) 26.245 sz. a. 1876. nov. 6. Gfymnasiumok statistikai adatai 
sürgettetnek. 

7) 24.698. sz. a. 1876. nov. 7. eltiltott tankönyvek. 
8) 24.488. sz. a. 1876. nov. 3. Paitler Imre pécsi tanuló minden 

tanintézetből kitiltatik. 
9) 26.661. sz. a. 1876. nov 7. Magyarország ó-keresztyén, román 

és átmeneti stylü műemlékeinek rövid ismertetése megküldetik. 
10) 26.678. sz. a. 1876. nov. 12. Asboth Oszkár nagyszebeni tanuló 

érettségi bizonyitványa elveszvén, másolata kiállitatik. 
11) 27.146. sz. a. 1876. nov. 14. Pályázat ösztöndijakra. 
12) Lukácsi Sándor, miniszteri biztos, — a községi faiskolákról. 
13) 13.036. sz. a. 1876. nov. 21. Doubek János és Marik Jakab 

tausi tanulók minden tanintézetből kizáratnak. 
14) 27.294. sz. a. 1876. nov. 23. Danko Miklós zemplén megyei 

szliletésU, lőcsei tanuló, minden tanintézetből kizáratik. 
15) 26.677. sz. a. 1876. nov. 23. Dudvarszky Ignácz és Spacker 

Száva hamisitvány alapján nyert, egyébiránt igazkeletü iskolai bizo-
nyítványai semmiseknek nyilváníttatnak. 

16) 14. sz. a. 1876. oktober 1. Felhívás a párisi világkiállítás 
érdekében. 

17) 11127. sz. a. 1876. nov. 27. Sumanovic Szvetozár a zágrábi 
fŐhadparancsnokság alá tartozó minden tanintézetből kizáratik. 

18) 1459. sz. a. 1876. no'4. 21. A külföldön székelő osztrák-magyar 
követségekhez s ügynökségekhez intézett hivatalos levelek, k e l l ő e n 
b é r m e n t v e k ü l d e n d ő k . 

19) 25.805. sz. a. 1876. nov. 27. Glückmann Márk, csernoviczi 
tanuló minden osztrák tanintézetből kizáratik. 

20) 29-439. sz. a. 1876. deczember 13. Csanád vármegye alispánja 
által, az orosházi lelkészek ellen, haláleseti ívek hivatalból való hitele-
sítése megtagadása miatt emelt vádja ügyében. 

21) 1558. ein. sz. a. 1876. deczember 9. A kultusz-miniszter elő-
terjesztése a közoktatás állapotáról, — 9. példányban megkiildetik. 

22) 30.731. sz. a. 1876. deczember 26. Kölcsey Kálmán tanuló, 
elveszett iskolai bizonyitványa másolatban állíttatik ki. 

23) 28.480. sz. a. 1876 nov. 27. Plachy Bertalan kinevezésehonti 
tanfelügyelővé. 

24) 816. sz. a. 1877. január 9. Tóth József, pest-pilis-solt, kis-
kún-megyei tanfelügyelő kinevezése. 

25) 25.242. sz. a. 1876. deczember 31. Az iskolai bizonyítványok 
másolatainak kiállításánál megfigyelendő óvatosságról. 

26) 29.722. sz. a. 1876. deczember 31. A családi értesítők bélyeg-
illetéke iránti intézkedések. 
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27) 28.275. sz. a. 1877. január 7. A középtanodákban alkalmazni 
szokott előmeneteli jelzések beküldése sürgettetik. 

28) 27.478. sz. a. 1876. deczember 27. A czeglédi föld-adomány-
ról vezetett számadások évenkénti beküldéséről. 

29) 28 769. sz. a. 1877. január 3. Az izraelita vallású növendé-
kek szünnapok gyanánt tekintendő ünnepeiről. 

30) 1238. sz. a. 1877. január 17. Népiskolai könyvtárak fölállí-
tása, ajánltatik. 

31) 30-535. sz. a. 1877. január 16. A könyvtárakról szóló adatok 
beküldése kéretik. 

32) 20.904. sz. a. 1877. február 4. a brassói és esik somlyói fő-
gymnasiumok, további két évre nyilvánossági joggal ruháztatnak fel. 

33) 1866. sz. a. 1877. január 27. Lövy Ignácz miskolczi tanuló 
VII. osztályú bizonyítványa elveszvén, másolatban kiadatott. 

34) 2508. sz. a. 1877. febr. 2. Böhm József, leitmericzi tanuló, 
minden osztrák tanintézetből kizáratik. 

35) 2812. sz. a. 1877. Febr. 7. Elcner János, Fecsko Eerencz, 
Vojerszky János és Kaczer Jenő podolini tanulók, minden tanintézet-
ből kizáratnak. 

36) 1570. sz. a. 1877. február 7. Beiger György a tanitó pályá-
tól eltiltatik. 

37) 31.431. január 7. Fályázat hirdetés, a Bésán féle ösztöndíjra. 
33) 29.222. sz. a. 1877. február 11. Kérdéstétel a szünidők tar-

tama iránt. 
39) 2505. sz. a. 1877. február 12. Eltiltott tankönyvek. 
40) 2790. sz. a. 1877. február 14. Utalványozása az 1877-diki 

államsegélynek 4750 frt erejéig. 
41) 3529. sz. a. 1877. február 12. Eltiltott tankönyvek, 
42) 240. ein. sz. a. 1877. márczius 3. A statistikai évkönyv meg-

szerzésének ajánlása. 
43) 5502. sz. a. 1877. márczius 1. Pócsy Mihály hódmezővásár-

helyi tanuló elveszett bizonyítványának másolatban lett kiállításáról. 
44) 4210. sz. a. 1877. február 22. Csegezy Gyula, kolozsvári 

képezdész, minden tanítóképzőből kizáratik. 
45) 6397. sz. a. 1877. márczius 10. Baumert Károly saaritanuló 

valamennyi osztrák tanintézetből kizáratott. 
46) 6551. sz. a. 1877. márczius 16. Becsi Lajos hódmezővásár-

helyi és Matuska Vilmos sárospataki tanulók elveszett érettségi bizo-
nyítványa másolatban állitattak ki. 

47) 2513. sz. a. 1877. február 3. A czeglédi alapítványi főtiszt-
séghez küldött számadási mintáról. 

48) 31.504 sz. a. A harmadik korosztályt még tul nem haladt, 
s az ujonczállitási bizottság által, hadi szolgálatra mindenkorra 
alkalmatlannak találtatott hadkötelesek nősülésére nézve, azon eset 
merült fői, — hogy, az emiitett minőségű hadköteles nősülésénél 



40 

való közremülködését, az illető lelkész azon oknál fogva tagadta 
meg, mert a járási szolgabíró által a nősülendő egyén védkötele-
zettsége miként lett teljesítésének igazolásául kiállított bizonyít-
ványban, általánosságban csak az volt kijelentve, hogy nevezett 
fél hadkötelezettségeinek eleget tett, — s igy azon kétség elhári-
tatlan maradt, vájjon az illető oly módon tett-e eleget hadköte-
lezettségének, hogy az 1875-ik évi márczius 24-ről 13820 sz. 
a. kibocsátott körintézvényem 1-ső szakaszának a) betűje értelmében 
nősülhetése végett kivételes engedélyre szüksége nincsen. Tekintve 
hogy a lelkészeknek azon eljárása, mely szerint a felhívott korosztályok-
ban nősülni kivánó egyenektől igazolvány felmutatását követelik a 
felől, vájjon az illető eleget tett-e hadkötelezettségének, az 1868 évi 
XL t. ez. 46. szakaszának 2. bekezdéséhez képest reájuk háromló fele-
lőségnél fogva jogosnak mutatkozik, — tekintve továbbá, hogy a véd-
törvény végrehajtását tárgyazó utasítás 53. szakaszának 6. pontja sze-
rint sem azujonczállitási lajstrom másolatát, sem pedig az orvosi vizsgá-
lat eredményéről s az állítási bizottságnak e fölött hozott határozatáról 
szóló bizonyítványt, a feleknek kiszolgáltatni nem szabad, s igy azok 
részére kik az állítási lajstromból kitöröltettek, a szolgabirák ezen kö-
rülményt igazoló bizonyítványt vagy lajstrom kivonatot közvetlen a 
felek részére nem állithatnak ki: Felhívom a megye közönségét, hogy 
a járási szolgabirákat utasítsa, miszerint jövőre oly nősülni kivánó 
hadkötelesek részére, kik az ujonczállitási bizottság által hadi szolgá-
latra mindenkorra alkalmatlanoknak találtatván, az állítási lajstromból 
kitörlendőknek nyilvánitattak, — továbbá a kik a hadi szolgálatra a 
3. korosztályban is ideiglen alkalmatlanoknak nyilváníttattak akár 
közvetlenül, akár illetékes községi elöljáróság utján nyilványitsák is 
ezen hadkötelesek kérelmüket, — a bizonyítványt ne a feleknek szol-
gáltassák ki, hanem a községi elöljárók jelentéséből, vagy a felek elő-
adása folytán a nősülés közvetítésére hivatott lelkész iránt maguknak 
tudomást szerezve, esetről esetre az illető lelkészt hivatalból értesítsék, 
s ezen értesítésben határozattan hangsúlyozzák azon körülményt, 
mely szerint érdekelt fél, az ujonczállitási lajstromból, — mindenkorra 
hadképtelen volta miatt töröltetett, avagy a 3. korosztályban ideigl. 
felmentetett, — s esetleg mint ezen korosztályban is a hadi szolgálatra 
ideiglen alkalmatlannak találtatott az állítási lajstromban visszahelye-
zendőnek nyilváníttatott. — Kelt Budapesten 1876 évi Deczember 
i 9-én Szende Béla honvédelmi minister. 

49) 2617. sz. a. 1877. február 4. Lorber Lajos és id. Fried Lajos 
munkácsi tanulók, minden tanintézetből kizáratnak. 

50) 2752. sz. a. 1877. február 13. A középtanodai módszeres 
értekezletekről. 

51) 6402. sz. a. 1877. márczius 9. A szünidők bejelentése sür-
gettetik. 
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52) 5124. sz. a. 1877. márczius 26. Stiasny Nándor temesvári 
tanuló valamennyi tanintézetből kizáratik. 

53) 6749. sz a. 1876. márczius 18. A tisza-földvári iskola hiányai-
ról intézkedés rendeltetik el. 

54) 6540. sz. a. 1877. márczius 22. Az 1848|9-diki honvédek halál-
eseteinek bejelentéséről. 

55) 7192. sz. a, 1877. márczius 16. Görög istván tanszer raktára 
ajánltatik. 

56) 7251. sz. a. 1877. márczius 25. A fővárosi állami tanítóképző 
és tanitó-nő képzőkben tartandó vallásoktatásról. 

57) 7949. sz. a. 1877. márczius 27. Vitéz Lajos pozsonyi tanuló 
elégett érettségi bizonyítványa másolatban kiállításáról. 

58) 8490. sz. a. 1877. April 6. Pályázat kiírás a losonczi gymna-
sium 2. tanszékére. 

59) 2062. sz. a 1877. márcz. 31. Az állami tanitó képzőkben a 
vallás-erkölcstanból nyilvánosan tartandó tanitó képesitési vizsálatok-
ról, a tanfeliigyelőkhez kiadott rendelet másolata. 

60) 5131. sz. a. A magy. kir. honvédelmi minister azon körül-
ményről értesült, miszerint a tartalékos és huzamosb időre szabadsá-
golt katonák s honvédek időközben történt nősülésüknek az ellenőr-
zési szemle alkalmával leendő igazolásául az esketési bizonyítványok-
nak kiállítása végett, az illető lelkészeknél csak kevés idővel a szemle 
előtt oly tömegesen jelentkeznek, hogy az egyéb hivatalos teendőik 
teljesítésével is elfoglalt lelkészek akadályozva vannak az esketési 
bizonyítványoknak rövid idő alatt nagy számmal leendő kiállításában, 
s igy az érdekelt felek közül sokan nősüléseket az ellenőrzési szemle 
alkalmával, hiteles okmánynyal nem igazolhatják. 

Ez oknál fogva az esketési ténynek a k a t o n a i s h o n v é d 
i g a z o l v á n y i k ö n y v e k b e a l k a l m i l a g leendő bejegyeztetése 
az emiitett bizonyítványoknak kiállításánál c z é l s z e r ü b b e l j á r á s -
n a k látszik. 

Tekintettel arra, hogy a katonai ellenőrzési szemlék rövid idő 
tartama, s a katonai anyakönyvek vezetésének módozata, valamint a 
katonai igazolványi könyvek szabályszerű rendeltetése, a javaslatba 
hozott eljárás ez úttal leendő foganatosítását nem engedi; — a tarta-
lékos és szabadságos katonák részére az ellenőrzési szemléknél felmu-
tatandó esketési bizonyítványok továbbra is, az e d d i g i g y a k o r l a t 
s z e r i n t á l l i t a n d ó k ki, — egyúttal a felhozott panasz elhárítása 
czéljából a lelkészek utasitandók volnának, hogy a t a r t a l é k o s é s 
á l l a n d ó a n szabadságolt katonák részére, a mint megeskettettek, 
az erről szóló bizonyítványok hivatalból a z o n n a l kiállitandók, és az 
ellenőrzési szemle idejéig leendő megőrzés végett az i l l e t ő k n e k 
á t a d a n d ó k v o l n á n a k . 

Hogy mind a mellett a l e l k é s z e k n e k emiitett érdemben igénybe 
vett hivatalos eljárások lehetőleg k ö n n y í t e s s é k , a nevezett honvé-
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delmi minister úr, folyó évi Február hó 1-én 1442. sz. a kelt átirata 
szerint, a h o n v é d s é g r e n é z v e megengedte, hogy esketési b i z o -
n y í t v á n y k i a d á s a h e l y e t t , a honvédek nősülési esetei, az eske-
tés ténye alkalmával a lelkészek által az illető honvéd i g a z o l v á n y i 
k ö n y v é b e az e s k e t é s r e v o n a t k o z ó s z a b á l y s z e r ű ada -
t o k p o n t o s f e l j e g y z é s é v e l i g t a t t a s s é k b e ; s ezen bejegy-
zés az ellenőrzési szemlék alkalmával, a sorhadbeli tartalékosokat 
illető esketési bizonyítvánnyal egyenérvényünek tekintessék. Mihez 
képest az érdekelt honvédcsapat parancsnokságok utasíttattak 

Miről főtiszteletű uraságodat oly megkereséssel van szerencsém 
értesíteni, szíveskedjék a hatósága alatti lelkészeket ez intézkedésnek 
m e g f e l e l ő l e g u t a s í t a n i . 

Budapesten, 1877-ik évi Mártius hó 20-án A minister úr megha-
gyásából. Tanárky Gedeon államtitkár. 

61. 7645. sz. a. 1877. april 3. Weisz Lipót rohonczi tanuló vala-
mennyi fensőbb tanintézetből kizáratik. 

62) 5100. sz. a. 1877. april 14. Steinacker Ödön országgyűlési 
képviselőnek az 1871. évi londoni világkiállításról irt műve, 3 pél-
dányban ajándékúl megküldetik. 

63) 9028. sz. a. 1877. april 11. A bécsi hittani karnál tartandó 
előadások jegyzéke több példányban megküldetik. 

64) Deutsch Henrik budapesti tanuló, az ország valamennyi kö-
zéptanodaiból kizáratik. 

65) 6220. sz. a. 1877. april 16. A tanulói nyugdíjintézet mellett 
főn nem állható nyugdíjintézetekről. 

66) 18853. sz. a. 1877. april 20. Dr. Schermann Adolf „Test és 
egészségtan czimű könyve" ajánltatik. 

67) 9798. sz. a. 1877. april 20. Kovács Imre és Vass János egri 
tanulók valamennyi középtanodából kizáratnak. 

68) 10473. sz. a. 1877. april 24. A cs. kir. közös hadsereghez tar-
tozó katonák körül teljesített lelkészi kisegítő szolgálatok díjazásáról. 

69) 10594. sz. a. 1877. april 29. Tanári pályázat kihirdetése Fe-
hértemplomra. 

70) 10185. sz. a. 1877. május 1. A magyar nemzeti muzeum Szé-
chenyi országos könyvtárában találtató többes példányok második füzete. 

71) 12024. sz. a. 1877 május 13. A szarvasi katholikus növen-
dékek hitoktatása díjazásának kérdésében. 

72) 7059. sz. a. 1877. május 13. A „K. k. General-Commando zu 
Budapest," jelenti, hogy Gömöry András tábori pappá kineveztetett. 

73) 11688. sz. a. 1877. május 12. Schunda József olcsó harmo-
niumai ajánltatnak. 

74) 11708. sz a. 1877. május 17. A Kisfaludy-Társaság könyv-
kiadványai pártolólag ajánltatnak. 

75) 13214. sz. a. 1877. junius 12. A „Népiskolai módszertan" 
ajánltatik. 
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76) 8146. sz. a. 1877. június 8. Jávor Márton tábori pappá ki-
neveztetése. 

77) 10098. sz. a. 1877. május 15. Eltiltott tankönyv (Michael 
Antal Geographisches Hand- und Hilfsbüchlein). 

78) 9184. sz. a. 1877. május 14. Ilovszky Ödön és Lang Gusztáv 
visszaküldött folyamodványai. 

79) 14094. sz. a, 1877. junius 8. Jakopic József trieszti tanuló, 
valamennyi osztrák tanintézetből kizáratik. 

80) 13048. sz. a. 1877 május 26. Lenár Márk remetei tanitó a 
tanítástól eltiltatik. 

81) 15312. sz. a. 1877. junius 29. Gräff Nikás bács-bodrog me-
gyei segédtanfelügyelővé neveztetése. 

82) 14488. sz. a. 1877. junius 27. Grosz János a tanítóságtól 
eltiltatik. 

83) 15636. sz. a. 1877. junius 29. Halka Móricz pápai tanuló 
elveszett érettségi bizonyítványának másolata kiállításáról. 

84) 16192. sz. a. 1877. julius 5. Zyka Ferencz pilseni tanuló 
minden osztrák tanintézetből kizáratik. 

85) 15560. sz. a. 1877. junius 29. Marján Mihály szarvasi tanuló 
folyamodványa. 

86) 15619 sz. a. 1877. junius 29. Rehák Ferencz szarvasi tanuló 
folyamodványa. 

87) 16191. sz. a. 1877. julius 5. Herlich Tamás budveisi tanuló, 
valamennyi osztrák tanintézetből kizáratik. 

88) 16572. sz. a. 1877. julius 8. Smetko Mihály rakováni tanuló 
kitiltatik. 

89) 17858. sz. a. 1877. Julius 18. Serák József miskolczi tanuló 
elveszett bizonyítványának másolatban kiállítása. 

90) 15905. sz. a. 1877. Julius 12. A Tirol és Vararlbergi illető-
ségű lakosok itteni lakosok esketéséről. 

91) 18379. sz. a. 1877. julius 27. A köteles tantárgyak összevo-
nása, vagy azok valamelyike alól fölmentés. 

92) 11111, sz. a. 1877. aug. 4. K. k. General-Commando zu Bu-
dapest jelenti Farkas Géza tábori pappá történt kinevezését. 

93) 18410. sz. a. 1877. julius 26. Futorovic Illés a tanítóságtól 
eltiltatik. 

94) 18034. sz. a. 1877. jul. 29. Eltiltott tankönyvek. 
95) Számnélkül Gönczy Pál úrtól 1877. Julius 25. Tantárgyak 

beküldésére való felszólítás a párisi világtárlatra. 
96) 19467. sz. a. 1877. aug. 2. Magyar Lajos csurgói tanuló elve-

szett bizonyítványának hiteles másolata kiállításáról. 
97) 14011. sz. a. 1877. Junius 6. Eltiltott tankönyvek. 
98) 20475. sz. a. 1877. Aug. 12. Pancsova polgármesterének 

távirata. 
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99) 20180. sz. a. 1877. Aug. 11. Pályázat hirdetés a fiumei tanári 
állomás állomásokra. 

100) 2705 sz. a. 1877. Julius 31. Az országos statisztikai hiva-
talról népesedési mozgalmi táblázatok. 

101) 18888. sz. a. 1877. Aug. 9. Eltiltott román tankönyvek. 
102) 22522. sz. a. 1877. Sept. 10. A bécsi hittani kar előadásai 

lajstroma. 
103) 21618 sz. a. 1877. Aug. 28. Bodenstein Antal leopoldstadti 

tanuló, minden osztrák tanintézetből kizáratik. 
104) 20162. sz. a. 1877. Aug. 11. Dedinszky János 1877. april 

4-ikén végzett kereszteléséről. 
105) 19063. sz. a. 1877. Julius 31.Fahrion János anyakönyvi be-

jegyzésének kiigazitása. 
106) 17863. sz. a. 1877. Jul. 19. A halálesetek pontos bejelen-

téséről különösen Lalit.yra nézve. 
107) 17046. sz. a. 1877. Julius 11. Statistikai táblázatok a közép-

tanodák részére. 
108) 741. ein. sz. a. 1877. Jul. 3. A honvédtiszti rangfokozatú 

egyéneknek az őszi fegyvergyakorlatok alól föl nem menthetéséről. 
109) 3140) sz. a. 1877. Jun. 2. Hauke Mária és Aigner Vilmos 

esketéséről, a háromszori hirdetés bevárása nélkül. 
110) 11621. sz. a. 1877. Május 8. Ugyanarról, a miről az előbbi 

intézvény szól. 
111) 121. ein. sz. a. 1877. Jan. 25. A mozgósitás esetén katonai 

szolgálat alól fölmentendők névsorának beküldéséről. 
112) 1625. ein. sz. a. 1876. Decz. 31. Korén Pál pitvarosi lelkész-

nek felszenteltése bejelentéséről illetékes zászlóalja parancsnokságánál. 
113) 1584. ein. sz. a. 1876. Decz. 21. Dörth Mátyás kiskéri lelkészi 

felől hiányosan kiállított védkötelességi illetékességéről. 
114) 17761. sz. a. 1875. Sept. 5. A katonai személyek felett veze-

tendő anyakönyvek mintái megküldetnek. 
115) 1430 ein. sz. a. 1876. okt. 26. Az egyetemi ifjúság körében 

eléfordult politikai mozgalmakról. 
116) 1430. ein. sz. a. 1876. Oktober 26. A hontmegye bezóki 

kerületének tanítói által bejelentett azon ügyről, hogy ott az ágost. 
vallású növendékek az iskolából korán kimaradnak. 

117) 3204. sz. a. 1876. Oktober 23. Az aszódi gymnasium kimu-
tatása sürgettetik. 

118) 13677. sz. a. 1877. junius 13-ikán. Első megintés, a zólyom-
megyei jakabf'alvi iskola elégtelensége irányában. 

119) 21678. sz. a. 1877. aug. 26. A népiskolai rendszer és tanterv 
szabályozásáról. 

120) 23884. sz. a. 1877. Sept. 19. Görög Sándor és Veres Dénes 
erdélyi tanulók elveszett bizonyitványai másolatának kiállításáról. 
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121) 22895. sz. a. 1877. sept. 10. Arnos Armin laibachi tanuló, 
valamennyi osztrák tanintézetből kizáratik. 

122) 20920. sz. a. 1877. sept. 7. özv. Fröhlich Horváth Mária 
folyamodványa fia Albin felmentése ügyében a görög nyelv vizsgája alól. 

123) 23048. sz. a. 1877. sept. 12. Gróf Miheracker Ottoné folya-
modványa Frido nevü fia érdekében ugyanazon tárgyban mint az elö'bbi. 

Ugyanezen intézvények kapcsában ide igtattatik az 1875 már-
czius 24-kén, 13.320 sz. a. kelt ministeri leirat: 

A kivételes engedély mellett, vagy engedély nélkül való nősül-
hetés tekintetében, az 1868-dik év 40-dik törvényczikk 45-dik és 
53-dik szakaszai alapján, a következő szabályok tétetnek közhirré : 
úgymint: 

I. Kivételes engedély nélkül nősülhetnek, és igy nősülés tekin-
tetében csak is a köztörvények és szabályok alá esnek : 

a) azok, a kik, hadköteles korba jutásuk után, a sorozó bizottság-
áltál, a hadi szolgálatra mindenkorra alkalmatlanoknak, vagy is az 
állítási lajstromból kitörlendőknek találtattak, tekintet nélkül arra, 
melyik korosztályba tartoznak; 

b) azok, a kik a hadkötelezettség alól, a védtörvény 17-dik sza-
kasza értelmében, már a harmadik korosztályban mentettek föl ideig-
lenesen. 

c) azok, a kik már a harmadik korosztályban nyilvánitattak a 
hadi szolgálatra ideiglen alkalmatlanoknak, vagyis az állítási lajs-
tromba visszahelyezendőknek; 

d) azok, a kik a hadseregből (hadtengerészetből), illetőleg a hon-
védségből, akár családi viszonyaik alapján, és a védtörvény 40-dik 
szakasza c) alatti pontjának értelmében, akár testi fogyatkozásaik 
miatt, és felülvizsgálat utján, már a harmadik korosztályban bocsát-
tattak el, és igy többé nem kerülnek sorozás alá: 

e) azok, a kik a harmadik korosztályból már kiléptek, és sem a 
hadsereghez (hadtengerészethez), sem a honvédséghez nem soroz-
tattak be; 

f) azok a kik a póttartalékba állandóan, vagy is a harmadik kor-
osztályban, soroztattak be, és a harmadik korosztályból kiléptek; 

g) a még sorhadi kötelezettség alá tartozó, de huzamosabb időre 
(tartósan) szabadságolt és tényleges szolgálatban nem álló legénység 
azon része, a mely a harmadik korosztályt már túlhaladta; és igy 

h) az egyévi önkéntesek, valamint a hadsereghez, illetőleg a hon-
védséghez besorozott, s a tényleges szolgálati kötelezettség alól föl-
mentett népiskolai tanitók, népiskolai tanitó-jelöltek, és mezei gazdák, 
s más felől a védtörvény 25-dik szakaszának kedvezményében része-
sített pap-jelöltek, és lelkészek is, a mennyiben nem állanak tényleges 
szolgálatban, és a harmadik korosztályból már kiléptek; 

i) a sorhadból a tartalékba áthelyezett, úgyszintén 
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k) a honvédséghez beosztott legénység azon része, a mely a har-
madik korosztályból már kilépett, és nem áll tényleges szolgálatban; 

1) a tartalékos tisztek, — továbbá 
m) a honvédségbeli tisztek, — nem különben 
n) a nyugdíjas tisztek, a katonai hivatalnokok, mindnyájan 

szolgálati éveik számára való tekintet nélkül; 
o) a rokkant-dijasok azon esetben, ha nincsenek fölvéve a rok-

kantak intézetébe. 
II . Csak is kivételes engedély mellett nősülhetnek, és kivételes 

engedélyért, ha ezt igénybe akarják venni, a honvédelmi miniszterhez 
tartoznak folyamodni: 

a) mindazok, a kik a hadköteles kort még nem érték el, és nem 
állanak katonai kötelék alatt; 

b) általában azok, a kik a hadköteles kort már elérték, és még a 
sorozásra felhívott hadkötelesek közé tartozván, a harmadik korosz-
tályból nem léptek ki különösen pedig 

c) azok, a kik a hadkötelezettség alól, a védtörvény 17-dik sza-
kasza értelmében, még csak az első, vagy második korosztályban men-
tettek föl ideiglenesen ; 

d) azok, a kik a hadi szolgálatra ez időszerint alkalmatlanoknak, 
vagy is az állítási lajstromba visszahelyezendőknek, még csak az első 
vagy második korosztályban mondattak ki; 

c) azok, a kik, akár családi viszonyaik alapján, akár testi fogyat-
kozásaik miatt, és felülvizsgálat utján, még csak az első vagy második 
korosztályban bocsáttatak el a hadseregből (hadtengerészetből), ille-
tőleg a honvédségből; 

í) azok, a kik ideiglenesen, vagy is az első, illetőleg második kor-
osztályból osztattak be a pőttartalékba, s igy a következő évben ismét 
sorozás alá kerülnek: végre 

g) azok a kik állandóan, vagyis a harmadik korosztályban, osz-
tattak be a póttartalékba, és a harmadik korosztályt még nem ha-
ladták tul. 

III. Csak is kivételes engedély mellett nősülhetnek, és kivételes 
engedélyért, ha ezt igénybe akarják venni, a honvédelmi miniszter által 
felhatalmazott illetékes honvéd zászlóaljak, lovasosztályok vagy szór-
löveg-osztályok parancsnokságaihoz tartoznak folyamodni: 

a) a honvédséghez besorozott, az illető csapatok létszámába még 
nem fölvett újoncok, bármelyik korosztályban állanak is : 

b) a honvédségbeli legénység azon része, a mely tényleges szol-
gálat alatt áll, bárha a harmadik korosztályból már kilépett, s esetleg 
rövid időre szabadságolva van is ; 

c) a honvédségbeli legénység azon része, a mely, akár tényleges 
szolgálatban áll, akár szabadságolva van, a harmadik korosztályból 
még nem lépett ki. 

IV. Csakis kivételes engedély mellett nősülhetnek, s engedélyért, 
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ha ezt igényhe kívánják venni, az illetékes hadkiegészítési kerületi 
vagy katonai parancsnokságokhoz tartoznak folyamodni: 

a) a sorhadhoz (hadtengerészethez) besorozott és a hadcsapat lét-
számába még föl nem vett újoncok, bárha a harmadik korosztályból 
már kiléptek is; 

b) az egyévi önkéntesek, úgyszintén a sorhadhoz (hadtengeré-
szethez) besorozott s a tényleges szolgálati kötelezettség alól fölmentett 
népiskolai tanítók, népiskolai tanítójelöltek, és mezei gazdák, valamint 
a védtörvény 25-dik szakaszának kedvezményében részesített papnö-
vendékek, pap-jelöltek, és lelkészek, ha vagy nem léptek még ki a 
harmadik korosztályból, vagy pedig tényleges szolgálatban állanak; 

c) a sorhadi tényleges szolgálatban álló legénység, általában, és 
korosztályára való tekintet nélkül; 

d) a csak rövid időre szabadságolt, és még sorhadi szolgálat köte-
lezettsége alatt álló legénység; 

e) a huzamosabb időre (tartósan) szabadságolt sorhadbeli, úgy-
szintén a tartalékbeli legénység azon része, a mely még nem lépett ki 
a harmadik korosztályból; 

f) a katonai rokkantak intézetébe fölvett rokkant-dijasok. 
V. Átalában megjegyzendő, és szem előtt tartantó : hogy 
a) a hadköteles kor azon uj naptár szerinti év januárius havának 

első napján veszi kezdetét, a melyben életkorának 20-ik évét tölti be 
a hadköteles, és ezen évben lép egyszersmind a hadköteles az első 
korosztályba; 

b) a harmadik korosztályból azon uj naptár szerinti év december 
havának 31-ével lép ki a hadköteles, a melyben életkorának 22-ik 
évét betöltötte; 

c) sorhadi szolgálat és szolgálati kötelezettség alatt értendő azon 
tényleges szolgálat és szolgálati kötelezettség, a melyet a hadsereghez 
és a hadi tengerészeihez besorozott egyén, a védtörvény 4-ik, illetőleg 
47. és 48-ik szakaszaihoz képest, három, illetőleg négy vagy öt évig, 
a sorhad állományában tartozik teljesíteni; 

d) a sorhadhoz és a honvédséghez besorozott újoncoknak az illető 
hadcsapat vagy intézet létszámába való fölvétele (Einreihung), ha a 
besorozás a rendes ujoncállitás ideje alatt, vagy utóállitások folytán 
október 1-ső napjáig történt, évenként október 1-ső napján foganato-
sittatik; ha pedig a besorozás ezen időszakon kivül történt, a beso-
rozás napján eszközöltetik; 

e) rövid időre szabadságoltaknak tekintendők a sorhadbeli és hon-
védségbeli legénység közül azok, a kiknek szabadságuk bizonyos meg-
határozott időre engedélyeztetik s a kik ezen idő elteltével, tényleges 
szolgálat-tétel végett, külön behívás nélkül is kötelesek megjelenni; 

f) huzamosabb időre (tartósan) szabadságoltak alatt értendők, 
egy felől a tényleges szolgálatba lepésök idejéig szabadságolt egy évi 
önkéntesek, s másfelől általában azon sorhadi szolgálati kötelezettség 
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alatt álló, és meghatározatlan időre szabadságolt egyének, a kiknek 
tényleges szolgálattételre leendő megjelenésük külön behívástól van 
föltételezve. 

Minden magas rendeletek alkalmazkodás végett legott köröz-
tetve voltak ugyan, de a kerület czélszerűnek látja hogy a leg-
általánosabb érdeküeket egész terjedelmökben jegyzőkönyvébe 
is bevétesse a minek foganatosítására a jegyzőséget utasítja. 

22* A tavalyi jk. 25. pontja kapcsolatában olvastatik Doleschall 
Sándor kerületi levéltárnok e következő jelentése: 

M é l t ó s á g o s é s F ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i G y ű l é s ! 

Méltóztatott a m. é. ker. jegyzőkönyv 25. p. értelmében a kerü-
leti levéltár kezelését, illetőleg rendezését reám bizni, s kötelességem-
nek tartom egy évi szerény működésemről ezennel beszámolni. 

Mindenek előtt szükségesnek látom előre bocsátani, hogy a levél-
tárt, valamint ez a hivataloskodó superintendens urnák leltár nélkül 
átadatott, én is leltár nélkül átvettem, a mi azon egyszerű'oknál fogva 
történt, mert kerületünk okmányai mind eddig leltározva nincsenek. 

Igaz ugyan, hogy a régibb 1875—1821-ig terjedő okmányok egyik 
része ha nem is rendszerezve, de még is némileg rendezve van, de mi-
után ezen időszak rendezője főleg csak e kerül, jegyzőkönyvekre for-
dította figyelmét, a superintendentiának többi actáit vagy nem ismer-
vén, vagy tekintetbe nem vévén, világos, hogy ezen elenchus kielégí-
tőnek legtávolabbról sem nevezhető. S im a későbbi évekről még ily 
csonka elenchussal sem birunk, s ha megfontoljuk, hogy ezen időbeli 
iratok itt ott kellően becsomagolva sincsenek, korrendi elrendezésük-
ről szó sem levén, kézzel fogható, hogy itt még sok a teendő. 

A mi már az ez évben történteket illeti, van szerencsém jelenteni, 
hogy azon nézetből kiindulván, miszerint a főt. kerület érdekében fe-
küdhetnék mindenek fölött az ujabb okiratokat rendben látni, ezen 
utóbbiak rendezéséhez fogtam. Keresztülmentem pedig az 1850 -1875 . 
éveken s e téreni tapasztalataimat e következőkben bátorkodom előadni 

Ami az adminisztrátorok decenniumát 1850—1860. illeti, megjegy-
zem, hogy ez levéltárunkban nagyon hiányosan van képviselve. A volt 
es. kir. kormánynak ezen hivatalnokai a hozzájok beérkezett iromá-
nyokat, meglehet felsőbb utasítások folytán, kerületünk rendelkezése 
alá nem bocsátották, s igy történt, hogy azon kor főleg első feléből 
alig egy fontosabb okmányt vagyunk képesek felmutatni, s hogy még 
oly acták is hiányoznak, melyek mint unikumok igazán történeti be-
csüek. Igy teszem hiába keressük az 1851-ki. Beszterczebányai ker. 
gyűlés, vagy is inkább ker. tanácskozmány jegyzőkönyvét, igy ered-
mény nélkül jártam az 1855-ki ker. gyűlés jegyzőkönyvének mellék-
letei után stb. Az 1853-ki évből egyetlen egy okmánynyal sem birunk, 



49 

az 1852. és 55-ki négy négygyei az 1854-ki öttel van képviselve, s 
ez is nagyobbára magán jellegű s a ker. levéltárába tulaj donképen 
nem is tartozó. Ezen hézagot az utókor s kerületünk története érdeké-
ben, a mennyire csak lehetséges pótolnunk kellene, mi az által tör-
ténhetnék, ha azok kik ezen, sok tekintetben nevezetes korból fonto-
sabb okmányokkal birnak, ilyeneket legalább másolatban átengedné-
nek levéltárunk számára, valamint ezt nt. Fuchs János érdemült zólyomi 
főesperes úr tette, kinek szívességéből vettem s kerületünk számára 
leírattam az 1850. 1854-ki kerületi tanácskozmányok jegyzőkönyveit, 
továbbá az ostrom állapot megszüntetése után 1854-ben kiadott ideig-
lenes egyház rendeletet stb. 

Az 1856-ki évvel lassan szaporodnak az okmányok. Kormány-
rendeleteket, egyet-kettőt kivéve s ez is érdeknélküli, még most is 
sikertelenül keresünk ugyan (még az ismeretes egyház szervezési javas-
lat is hibázik), s az esperességekkel s egyesekkel folyt levelezéseknek 
nyomára még most sem akadunk, de ker. jegyzőkönyvekkel s bizott-
sági jelentésekkel ezentúl már szakadatlanul találkozunk, 

Az 1860-ki évvel kerületünk élete, hosszú szünet után ismét rendes 
kerékvágásba jővén, az összehalmozott iratok most már bizonyos rend-
szerbe hozhatók valának, s én igyekeztem azokat nem csak az évek — 
hanem tartalmuk szerint is a '/. mellékelt schema alapján összeállítani. 
Tettem ezt egyelőre csak általánosságban, anélkül, hogy a részletes 
elenchizátióba bocsátkoztam volna, csak általánosságban egyrészt azért, 
mert ezen a kerületi utasításoktól (73 1.) némileg eltérő osztályozást a 
főt. ker. gyűlés helybenhagyása nélkül keresztül vinni nem tartottam 
tanácsosnak, másrészt pedig azért, mert a részletezés hosszabb időt — 
s talán kedvezőbb helyiséget is igényel. Ez utóbbi bajon én természe-
tesen nem segíthetek, ámbár ez irányban is tettem a mit csak tehettem, 
egyebek közt igyekezvén a rendelkezésünkre álló két szekrényben 
némi tért nyerni az által, hogy az évek óta szerfölött megtorlott 
nyomtatványokat s jegyzőkönyveket eltávolítottam, elegendőnek vél-
vén, ha kerületünk jegyzőkönyvéből 3. az egyetemesből 2. a többi 
kerületek s egyes esperességekéiből pedig 1. példányt fentartok levél-
tárunk számára. — Nem tudom, beéri-e a főt. kerület a jegyzőkönyvek 
ennyi példányával, ha igen, akkor a kimustrált jegyzőkönyveket, 
melyek jegyzékét .//• ide csatolni szerencsém van, az esperességek s 
egyházak rendelkezésére bocsátandóknak, illetőleg maculaturaként 
eladandóknak vélném. 

El nem mulaszthatom továbbá a főt. ker. gyűlés figyelmét felhívni 
azon sajnos körülményre, hogy levéltárunkból több, részben fölötte 
érdekes okmány elveszett, vagy máshova eltévedt. — Nem említem 
itt az 1791-ki zsinat összes actáit eredetiben, melyek annak előtte 
kerületünk egyik értékes kincsét képezték, de melyek az 1862. ker. 
jegyzkv. állítása szerint, már boldog emlékezetű Dr. Szeberényi János 
superintendens ur idejében nem valának fellelhetők, de igen is említe-

A 
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nem, kell a zsolnai zsinat e r e d e t i jegyzkvét, mely az 1861 -ki ker. 
jegyzkv. 8. p. nyomán „a kerület számára megvétetett" s melyet néh. 
Kánya Pál levéltárnok naplója értelmében, az 1862-ki bányakerületi 
közgyűlés alkalmával t. Dr. Szontagh Kálmán ura bányakerületi levél-
tárba beadott," de mely jelenleg nem levéltárunkban, hanem az 1874. 
egyetem, gyűlés jegyz. 31. p. tanúbizonysága szerint az egyetem archí-
vumában található, hová valószínűleg néh. b. Prónay Gábor főfelügyelő 
ur révén kerülhetett, minthogy az 1862. ker. jegyzkv. 11. ptjában 
ezeket olvassuk: „Jelentetvén, hogy a zsolnai zsinat eredeti jegyző-
könyve egyet, főfelügyelő b. Prónay Gábor urnái van letéve, annak 
átvételére és a levéltárba betételére Kánya Pál ur utasittatik." — Az 
egyet, levéltárba tévedhetett t a l á n g. Forgács bíbornak protestátiója 
a zsolnai zsinat határozatai ellen is, mely egyidejűleg a fennevezett 
zsinati jegyzőkönyvvel került kerületünk birtokába. — Miután ezen 
fontos okmányokra teljes igényünk van, azokat a bányakerületi levél-
tár számára haladék nélkül reclamálandóknak vélném. 

Ugyancsak a ker. levéltárban kellene előfordulniok Luther M. 
1533-ban megjelent 12. egyházi beszédeinek is, melyeket az 1862. 
jegyzőkönyv 38. p. szerint Raksányi Pál úr küldött a ker. könyvtár 
számára s melyek Kánya Pál urnák a gyűlés szine előtt kézbesíttettek ; 
ott kellene lennie Pogner és Liebergott ismeretes naplójának is, melyet 
Lichner Pál, pozsonyi tanár úr szívességéből vettünk s mely szintén 
nyom nélkül eltűnt. 

Midőn végül említeném, hogy ft. superintendens úr meghagyása 
következtében összes nyomtatványaink egy-egy példányát a nemzeti 
muzeum könyvtárába átküldtem s hogy boldog emlékezetű Hamaliar, 
Lovich és Székács superintendenseink szétszórt látogatási jegyzőköny-
veit beköttettem, berekesztem jelentésemet kiváló tisztelettel maradván 

Budapesten, 1877. aug. 26-án. A ft. ker. gyűlés alázatos 
szolgája Doleschall Sándor, levéltárnok. 

A kerület e közérdekű jelentésnek, jegyzőkönyvébe egész 
terjedelmében való fölvételét határozza. Köszönetet mond a 
levéltárnok buzgó fáradozásáért, s hogy e sok időt igénybe 
vett munkásságot erkölcsi teljes méltánylása mellett anyagilag 
is legalább némikép jutalmazza: ezennel elrendeli, hogy a ke-
rületi pénztárból a levéltárnok úr számára a rendezés munká-
jáért 100 frt. o. é. tétessék folyóvá, — 1878 julius 1-től kezdve 
pedig mint levéltárnok, évenkint 50 forintnyi dijban részesítes-
sék. A jelentésben foglalt indítványokat a kerület elfogadja, s 
utasítja az esperességeket, hogy a náluk netalán meglévő, a 
kerületi levéltárból azonban, fájdalom, hiányzó okiratokat, leg-
alább hiteles másolatban beküldeni, a közérdek szolgálatában 
teljesítendő nemes kötelességüknek ismerjék; viszont a nálok 
netalán hiányzó, mig a kerületi levéltárban meg fölös számban 
lévő jegyzőkönyvekből hiányzókat a levéltárnok úrhoz fordúlva, 
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a jövő közgyűlésig fedezzék. A jelentésben említett történeti 
fontosságú és nagy érdekű okiratok ügyét pedig, a kerület 
világi felügyelő úr gondjára bizza, s felkéri hogy ezek lehető 
visszaszerzésére a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék. 
A javaslatban említett megóvandó példányszámot a különféle 
jegyzőkönyvekből a kerület elfogadja. 

A . .(• 
(Jegyzökönyvek.) 

I. II. III. a-i. IV. a-c. V. VI. 
(Egyet, gy.) (Ker. gy.) (Esp. gy.) (Testv. gy.) (Ref. ker.) (Gyámint.) 

B . 
(Intézménye k.) 

I. II. III. IV. 
(Közérdekűek) (Felmentvény.) (Segélyezés.) (Vegyesek) 

€. 
(Levelezések.) 

I. II. III. f IV. V. 
(Egy. fel.) (Ker. fel.) (Esperesség.) (Ág. s h. h. sup.) (Különf.) 

D . 
(Iskola.) 

I. (Középiskola) II. (Népiskola) 

a. Jelent, b. Táblák c. Levelek. a) Jelent, b) Táblák c) Levelek. 

E . 

(Pénz ü g y.) 

a. Számadás b. Költségvetés c. Pénzügy, bizotts. jegyzők. 

F . 
(Jelentések, vélemények.) 

O . 
(Folyamodványo k.) 

" 
i. Testületek. II. Egyesek. 

I I . 
(Pörös ügyek, ítéletek.) 

2* 
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I . 

(Vegyesek.) 

K . 
( I r o d a l o m , é r t e s í t é s e k s e f f.) 

(Látogatási jegyzökönyvek.) 

I. Egyet, gyűlés, jegyz. II. Bányaker. jegyzőkv. 
1858 5 péld. 
1860 julius 6. october 
1861 77 2. 
1862 77 4. 
1863 77 7. 
1864 77 1 6 . 

1865 „ 5 m. 10 
1866 3 m. 1 n. 1866 77 7 77 4 
1867 19 77 — 1867 77 22 , , 1 
1868 1 n. 1868 77 6 „ — 

1869 12 n — 1869 77 1 1 77 — 

1870 4 77 8 n. 18 t. 1870 77 6 77 — 

1871 9 
77 

— 6 77 1871 n 3 •« 5 
1872 4 77 — 3 77 1872 77 1 5 „ — 

1873 9 77 1 n. 4 77 1873 77 77 10 
1874 1 77 — — 77 1874 77 77 2 
1875 2 77 — 5 77 1875 77 77 — 

7 n. 

III. T e s t v é r k e r ü l . 
Dunáninn. Dunánt. Tisza 

IV. H e 1 v. h. j e g y z ő k. 
Dunm. Dunt. Tin. Ttúl Erd. 

1856 — — 2 1860 1 7 2 5 — 

1862 — — 1 1861 2 2 2 — — 

1864 1 1 — 1862 — — 1 1 1 
1865 — 1 — 1863 — — 2 — — 

1866 1 1 — 1864 — — 1 2 — 

1867 3 1 — 1865 — 1 3 2 — 

1868 — 1 1 1866 — 1 3 5 — 

1869 1 1 — 1867 — 2 2 5 — 

1870 2 1 2 1868 1 1 6 10 1 
1871 1 1 1869 — 2 3 9 1 
1872 • — 1 2 1870 — 4 4 15 1 
1874 — 1 — 1871 1 6 6 15 1 

1872 — 2 — 8 1 
1873 — — — 3 1 
1874 1 — 1 4 — 

1875 — 1 — 1 — 
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23* Ugyanezen tárgy kapcsolatában olvastatik a budapesti ma-
gyar-német egyház gyülekezet ajánlata, mely szerint hajlandó alkab 
masabb levéltári helyiséget fölajánlani, azonban viszonyai által arra 
van kényszerítve, hogy ezen most 160 forintot hozó helyiséget csak 
ugy engedheti át, hogy az egyszersmind egyházi és egyetemes levéltár 
is legyen, a miért a német egyház évenkint 60 frt. az egyetem éven-
ként 50 frt. bért fizetvén, a kerület is évenkénti 50 frt. meg-
ajánlására kéretik, mely esetben egészen alkalmas levéltár lenne 
berendezhető. 

A kerület, méltányolva a budapesti magyar-német egyház 
viszonyait, az ajánlatot elfogadja, s az alkalmas levéltár helyi-
ségeért, az évről évre fizetendő reá eső 50 frt. kötelezettséget 
ezennel elvállalja. 

24» Olvastatik a kerületi özvegy-árva intézet f. é. oktober 7-kén 
tartott bizottsági ülésének e következő jegyzőkönyve : 

A bányakerületi özvegy-árva gyámintézet 1877 okt. 7 én mélt. 
báró Radvánszky Antal ker. felügyelő és főt. Dr. Szeberényi Gusztáv 
superintendens ur ikerelnöklete alatt tartott bizottsági gyűlésének jegy-
zőkönyve. 

1 Felolvastatott az 1876-ik évi számadás megvizsgálására kikül-
dött bizottság ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a pénztár állása 
1876 dec. 31-én a következő: levonván a 133 frt 61 krnyi kiadást a 
bevételből, tesz az intézet vagyona 11551 frt 86 krt ; mely összeg a b. 
csabai és selmeczi tkpénztárakban van gyümölcsözőleg elhelyezve. Az 
évi dijak lefizetésében 25 tag maradt hátrálékban. Az intézet tagjai kö-
zül 4 halt el. Az év folytán 10-en léptek az intézet tagjainak sorába. 
A tagok összes száma 149. Segélyzendő özvegy 13- A számadás telje-
sen rendben találtatván a bizottság a pénztárnoknak az 1876-ik évre a 
felmentés megadását, valamint annak kimondatását indítványozza, hogy 
a tagok az illető főesperesek utján bérmentve, annak idején küldjék be 
illetékeiket a pénztárnoknak. 

Mely jelentés alapján a gyűlés a fáradhatlan buzgalmu pénztár-
nok urnák készséggel adván meg a mult évi számadást illetőleg a fel-
mentést : a pénzküldést illetőleg határozza, hogy a tagok járulékaikat 
közvetlen a pénztárnok urnák küdjék be január hó végéig, az e határ-
időig kötelességeiket nem teljesítőkről szóló kimutatást pedig a pénz-
tárnok ur a főesperes uraknak fogja az illetők megsürgetése végett 
megküldeni. 
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2. Elnöklő püspök ur elismerőleg emiitvén meg, hogy pénztárnok 
ur ez évben minden egyháznak az intézet állásáról szóló nyomtatott ki-
mutatást küldött, indítványa folytán 

határoztatott, hogy ily értesítők ez után is küldessenek; a nyom-
tatasi költségek e czélra az intézet pénztárából utalványoztatván. 

3. Megütközéssel tapasztaltatott, hogy az évi illetékek lefizetésé-
ben sok intézeti tag van hátrálékban 

a miért is határoztatik, hogy a hátrálékaikat 1878 jan. végéig le 
nem fizetőktől a tartozás végrehajtás utján behajtatván, a kötelesség 
mulasztók a tagok sorából kitöröltetnek. 

4. Előadja pénztárnok ur, hogy az intézetnek ez idő szerint ösz-
szes vagyona 13.394 frt 16 kr, a tagok száma 153, a nyugdijasoké 13 ; 

mely jelentés tudomásul vétetett, a mennyiben pedig több özvegy 
nem folyamodott, határoztatott, hogy az özvegyeknek a nyugdíjért nem 
folyamodniok, lianem csak jelentkezniük kell, fenmaradván e részben 
a többi előirt okmányok beküldésének kötelezettsége K. m. f. Szeberényi 
Gusztáv superintendens. Korén Pál ez alkalommal jegyző. 

Tudomásúl vétetik s minden tételében elfogadva, nt. Brez-
nyik János pénztárnok urnák azonban e határozatban külön is 
köszönetet mondva s őt az 1876/7 számadások további felelős-
sége alól fölmentve, — e jelentés a jegyzőkönyvbe egész terje-
delmében fölvétetni határoztatik. 

25» Olvastatik a mult évi jk. 27-dik pontja, melynek kapcsola-
tában a zólyomi esperes úr jelenti, hogy a korponai panaszlók visza-
veszik panaszukat, minek folytán az esperesség ezen panaszos ügyet 
megszűntnek nyilvánítja. 

Tudomásul vétetik. 

26* Ugyanazon jk. 29. pontja kapcsában, mely a szarvasi tanító-
liivány ügynek elintézésére főtisztelendő superintendens urat kérte fel, 
ki is — a mint évi jelentéséből kitűnt, — rendszerinti canonica visi-
tatio utján s egyházi törvényeink értelmében siikeresen járt el e meg-
bízatásában: 

E hiványoknak az egyház látogatás alkalmával történt 
elintézése, ezennel jogerőre emeltetik. 

27* Olvastatik az államsegélyért folyamodó egyházak és egye-
sek, valamint a kerületi segélyért folyamodó pap-özvegyek kérvényei 
átnézésére, a kerületi tanácskozmányból kiküldött bizottság e követ-
kező jelentése : 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi Közgyűlés! 

A közgyűlést megelőző kerületi tanácskozmányból kiküldött bi-
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zottság egybegyűlvén, minek előtte a segély összeg szétosztásához 
fogott volna, néhány kérdést vitatott meg, melyeket ezennel javasla-
tok alakjában van szerencséje a közgyűlés elé terjeszteni. 

1. Minthogy az államsegély az idén már nem üti meg teljesen 
az 5000 forintot, hanem csupán 4750 forintból áll: mind a 
jelenben tényleges, mind a jövőben netalán fenyegető ujabb 
csökkenése ezen összegnek, a mennél nagyobb mennyiségű 
tőkésítést látszik javasolni: miért is a központi pénztár szá-
mára 2000 forintnak visszatartását javasoljuk. 

2. A tavalyi közgyűlés jegyzőkönyve 32-dik pontja 2-dik pontját 
a 900 forintnak ott megállapított hovafordítása felől tovább 
is érvényben hagyván, a kerületi özvegy - árva intézetre, 
ez évben 600 frt. fordítását indítványozzuk. 

3. Ezen 3500 forintot kitevő összeg levonásával a szétosztható 
segély 1250 forintra rúgván, ezen segély összeg ekképen 
javasoltatik szétosztatni: 
a) A b á c s - s z e r érni e s p e r e s s é g b e n : a szilbási 

lelkésznek 50 ft., a német-palánkai lelkésznek 
50 ft., a beskai lelkésznek 50 ft 150 ft. 

b) A b á n á t i e s p e r e s s é g b e n : Resiczának 
25 ft., a kajdusiczai lelkésznek 50 ft., a török-
becsei lelkésznek 50 ft 125 ft. 

c) A b a r s i e s p e r e s s é g b e n : Nemes- Koszto-
lánynak 50 ft 50 ft. 

d) A b é k é s i e s p e r e s s é g b e n : Szegednek25 ft., 
Nagy-Szent-Miklósnak 25 ft., Apateleknek mint 
gyülekezetnek 25 ft., az apatelki lelkésznek: 
50 ft., Gyomának 50 ft f. . . . 175 ft. 

e) A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b e n : Ó-Budának 
100 ft., Új-Pestnek 25 ft 125 ft. 

f) A n a g y - h o n t i e s p e r e s s é g b e n : Schüttris-
bergának 50 ft., Báthnak 75 ft 125 ft. 

g) A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b e n : Salgó-Tarján-
nak 50 ft., Szécsénnek 50 ft., Závadának 25 ft., 
Bérnek 25 ft., a luczini lelkésznek 50 f t . . 200 ft. 

h) A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b e n : Fóthnak 
75 ft., Rákos-Palotának 25 ft. Tóth-Györknek 
25 ft. Bottyánnak: 20 ft. Csömörnek 30 ft. . . 175 ft. 

i )A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b e n : Nagy Szalat-
nának 50 ft., Felső-Micsinyének 75 ft. . . . 125 ft. 

összesen: 1250 ft. 
A mi ezen bizottság másik teendőjét, nevezetesen a kerületi se-

gélyért folyomodó özvegyek ügyének elintézését illeti, a bizottság e 
részről is következő javaslatait kéri határozati érvényre emeltetni: 

1. A kerületi segélyből egy-egy özvegy, a folyamodók száma 
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szerint szigorúan vett 9 ft. 24 kr. helyett fejenként 10 ft. segélyben 
részesítessék. 

2. A folyamodványaikat benyújtott özvegyek közül e következő 
27 ajánltatik a kerületi segélyre: Jeszenszky Lina. Becker Flóra. 
Karner Lina. Polz Erzsébet. Bierbrunner Karolina. Kovalovszky 
Karolina. Eörtl Ferenczné. Vanko Sámuelné. Orgován Pálné. Placsko 
Istvánné. Szomora Józsefné. Sterczel Johanna. Braxatorisz Emília. 
Tersztyenszky Klára. Babilon Katalin. Lehotkay Teréz. Korcsek 
Frigyesné. Melna Mihályné. Mocskonyi Náthánné. Zámolyi Józsefné. 
Valentinyi Jánosné. Longauer Lajosné. Urbanszky Jánosné. Braxa-
torisz Andrásné. Cancriny Károlyné. Elefant Mihályné. Horeczky 
Jánosné. 

3. Unger szül. Quirsfeld Katalin folyamodványa, az 1876-dik jk. 
32 p. 3 alpontja alapján, figyelembe nem vétethetett. 

Kelt Budapesten 1877. oktober 7. Dr. Szeberényi Gusztáv 
bizottsági elnök. Győry Vilmos bizottsági előadó. 

A kerület ezen javaslatot, mind az államsegély hovafordítására, 
mind a 27. özvegynek fejenként 10 forintjával való segélyezé-
sére, szóval minden pontjában helyben hagyja. 

38» A tanár-vizsgáló bizottság részéről jelentetik, hogy egy ta-
nárjelöltet vizsgált meg, névszerint Barbierik Titust, ki is a vegy-, 
természet és mennyiségtanból, a felgymnasiumra képesítettnek nyil-
vánítatik, s számára a tanári oklevél kiadatni határoz tátott. 

Tudomásúl vétetik. 
29» A tavalyi gyűlés jk. 34. a) pontja nyomában a bánáti espe-

res úr jelenti, hogy Miavecz László volt kis semlaki lelkész ügyében 
az esperesség a kerület határozata szerint járt el, s a kiküldött bizott-
ság működése azon reményre jogosít, hogy ezen ügy barátságos uton 
fog elintéztetni. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
30» Ugyanazon jk. 34 b) pontja kapcsolatában olvastatik a bánáti 

esperességi elnökségnek, a pancsovai viszályos ügy elintézéséről szóló 
jelentése, melyből kitűnik, hogy a kerületi gyűlés előtt még tavaly fen-
forgott viszályos kérdések, az egyik pártnak kormányra jutása, a má-
siknak pedig ennek folytán visszavonulása következtében egyelőre 
elejtettek ugy, hogy amaz előbb említett párt a kerületi küldöttség 
lemenetelét fölöslegesnek nyilvánítá, mire aztán a küldöttség szük-
ségtelennek is látta a kerület által még egészen más körülmények kö-
zött nyert megbízatásában eljárni. A diadalra jutott párt által válasz-
tott lelkész azonban néhány havi hivataloskodás után elhalván uj pap-
választás lön szükségessé, melynek alkalmából a térről előbb leszorí-
tott „értelmiség" ismét tevékenységre kelvén, az egyház újra két pártra 
szakadtan állt egymás ellenében, melynek viszályos súrlódása mind-
járt a szavazat képesség megállapításánál volt tapasztalható. Az e tárgy 
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körül megvitatandó helyi érdekű kérdések eldöntésére a főesperes köz-
gyűlés összehívását rendelé el, a minek foganatosítását azonban Gros-
jean Lajos helyi felügyelő megtagadta, egyéb kifogás mellett azt hoz-
ván fel okul, hogy a szavazati jogosultság megállapítása a presbyterium 
hatásköréhez tartozik. A főesperes mindent elkövetett, hogy a felügye-
lőt e tekintetben téves nézete felől fölvilágosítsa, miután azonban ez 
nem siikerült, nehogy az egyház ismét hosszas időre lelkész nélkül 
maradjon, — mint a megelőző választás előtt másfélévig maradt— a ker. 
utasítás XII. r. IV. sz. 4. p. b) pontja alapján, a szükségelt lajstrom 
összeállítására, határozottan követelte a felügyelőtől a közgyűlés egy-
behivását. Minthogy azonban ezt a presbyterium kereken megtagadta, 
a főesperes az egyház ideiglenes administralásával megbízott lelkészt, 
mint az egyháznak a felügyelővel egyenjogú elnökét hivta fel a köz • 
gyűlés kihirdetésére, az administrator azonban a fia candidatiója által 
érdekelt fél lévén, az általa f. é. Aug. 12. hirdetett közgyűlésen nem 
elnökölhetett, s igy az elnökléssel a bánáti alesperes úr bízatott meg. 
Ezen intézkedés ellenében, a felügyélő minden egyházi törvényes és 
egyedül hivatott forumhoz való felebbezés helyett s mellőzve minden 
törvényes egyházi intézkedést egyenesen a pancsovai világi hatósághoz 
fordúlt, hogy a közgyűlés egybejövételét az akadályoztassa meg, vagy 
ha szükség karhatalommal oszlassa el. A hatóság, jogkörén messze túl-
menve, a gyűlést csakugyan a legdurvább módon feloszlatta, mely gyűlés 
pedig annak daczára is egybegyűlt, hogy a felügyelő aug. 11-ikéről 
kelt nyomtatott felhívásban, pörbe fogatás terhe alatt tiltá le a gyülekezet 
tagjait ezen — szerinte törvénytelen — összejövetelen való megjelenéstől. 

Beérkezvén ezen hallatlan eljárás felől való jelentése az ales-
peresnek, az esperességi elnökség első kötelességének tartá a vi-
lági hatóság illetéktelen és törvénytelen eljárása ellen a leghatá-
rozottabban tiltakozni, egy ujabb közgyűlést aug. 24-dikére ismét ki-
hirdettetni, az ellenszegülő felügyelőt és presbyteriumot pedig, hiva-
taloskodásától az esperességi gyűlésig fölfüggeszteni. Ezen ujabb köz-
gyűlést, melyen a megelőzött fenyegetések daczára az egyház tagjai 
teljes számban vettek részt, a főesperes úr saját elnöklése alatt tartá 
meg, azonban alig jelenté megnyitottnak: a felfüggesztett felügyelő 
pártja oly sajnos zajongásnak tette színhelyévé Istennek templomát, 
hogy a zaj főesperes úr minden kérelmére sem csillapulván le, végre a 
város kapitánya volt kénytelen közbelépni s a zajongók egyik vezérét 
a templomból erővel eltávolítatni. Erre az elégedetlenkedők, számsze-
rint mintegy 30-an, tömegestől eltávoztak, a gyűlés pedig, mintegy 
150 tag jelenlétében a legszebb rendben megtartatott, s a szavazási 
lajstrom elkészítését, ideiglenes felügyelő választását, s a papválasz-
tás kitűzését, egészen törvényesen, elintézte s elrendelte. A kitűzött na-
pon, úgymint f. é. sept. 9-dikén, mind a két párt, s minden előleges 
óvástétel nélkül részt vett a választásban, melynek eredménye az lőn, 
hogy Schwalm György 155 szavazattal választatott meg rendes lelkész-
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nek a másik jelölt 86 szavazata ellenében. Az esperességi elnökség 
ezen egész ügy lefolyásáról, kezdetétől mind egész a bevégzett papvá-
lasztásig hiven beterjeszté jelentését a f. é. sept. 20-dikán tartott esp. 
gyűlésnek, mely az elnökség eljárását helyeslő tudomásul vette, a lel-
készt hivatalában megerősitette, új felügyelő és presbyterium válasz-
tását elrendelte, s tiltakozván a világi hatóság törvénytelen beavatko-
zása s eljárása ellen: utasította követeit, hogy a kerületi gyűlésen has-
sanak oda, hogy az esperességnek a pancsovai világi hatósággal szem-
ben kellő elégtétel adassék. 

A kerület, folyton a legnagyobb érdeklődéssel kisérvén 
az egész jelentést, a mig egyrészről a törvényességet annyira 
sértő s egyházi felsőbbségöket oly kevéssé tisztelő zavargók 
eljárása fölött csak legkárhoztatóbb rosszalását fejezheti ki: 
ép oly elismerőleg nyilatkozik a bánáti esperesség elnökségé-
nek, névszerint pedig Kramar Béla főesperes urnák, ép oly 
szilárd, mint mindenben tapintatos, mindenek fölött pedig törvé-
nyes eljárásáról, valamint a pancsovai egyháznak a törvényes-
ség terén állott, s egyházuk igaz javáért nemesen buzgott hívek-
nek, s közöttük Gramberg, Hubert, Weisz, Kosmann és Volt-
mann uraknak magoktartásáról; a bánáti esperességnek jogos 
követelése folytán pedig a főtisztelendő superintendens urat 
megbízza, ezen ügynek a magas minisztérium elé oly módon 
leendő fölterjesztésével, hogy a kiket a törvény erejénél fogva 
az elégtétel megillet, azoknak ez elégtétel ki is szolgáltassék. 

31* Ugyanezen tárgy, s illetőleg a tavalyi jk. 34. c.) pontja 
kapcsolatában felügyelő ur fölemlíti, hogy az ott kiküldött bizottság-
nak a fönebb hallottak alapján nem lévén szükség Pancsován megjelen-
nie, a franzfeldi, s tavaly is csak feltételesen kimondott, megbízatásá-
ban sem járt el; Franzfeldrőlérkezett ugyan, épen közvetlenül ekerü-
leti gyűlés előtt egy ujabb folyamodvány, mely azonban elannyira 
csupa általánosságot tartalmaz, hogy a mult évben panaszolt ügyet 
semmi oldalról sem világítja meg érthetőbben. 

A kerület ezen folyamodvány tárgyalásába nem bocsát-
kozik, s egyenesen oda utasítja a panaszlókat, hogy ügyöket — 
ha szükségesnek válik — először saját esperességök elé ter-
jeszszék. 

3£* Ugyanazon jk. 35. pontjának kapcsolatában ft. superinten-
dens ur bemutatja a kerületi utasítások német és tót nyelvre fordított 
szövegét. 

A kerület épen jelen közgyűlésében határozván el az 
utasítások némely pontjának uj átdolgozását, mi majdan szente-
sitetvén, a másik két nyelvre szinte lefordítandó lesz: a bekül-
dött kéziratok addig a kerületi levéltárba tétetnek. 
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33« Ugyanazon jk. 40. pontja kapcsában felügyelő ur jelenti, 
hogy a kincstári telepközségek ügyében személyesen járt el a magas 
királyi minisztériumnál, azonban eddigelé semmi tényleges kedvező 
eredményt nem jelenthet: 

A kerület továbbra is fölkéri felügyelő urat, hogy jóaka-
ratú s befolyásos gyámolitását ezutánraisterjeszszeki, akivánt 
siiker kivívásáig, a kérvényezők ajánló pártfogására. 

34« Olvastatik ft Török Pál helv. liitv. superintendens ur levele, 
mely szerint a bányai egyházkerületbe kebelezett, a pesti protestáns 
főiskolára adakozott egyházak adományait, tőkepénzben és kamatok-
ban — a még nem nyilatkozott Orosháza és Szentes adományainak 
kivételével — 1323 frt. 85 kr. o. é. összegben átszolgáltatja. 

Tudomásul vétetik. 

35« Olvastatik a beszterczebányai egyház kérvénye, melyben 
gymnasiumának ez idén is stipendiumokra fordítandó összegért esedezik. 

Kérelmének hely adatván, ösztöndijakra számára ez évben 
100 frt. utalványoztatik. 

3 6 « Ugyancsak a tavalyi jk. 47. pontja kapcsában olvastatik a 
Kovily-Szent-Iváni leánygyülekezet folyamodványa, melyben a felso-
rolt adatok és indokok alapján anyásitását kérelmezi: 

A közgyűlés a folyamodvány és mellékleteinek megvizs-
gálására Sárkány János esperes úr elnöklete alatt, Wladár 
János és Lőrincsék János esperes urakból álló bizottságot 
küld ki, jelentésök még ez ülés folytán el váratván. 

37« Tárgyaltatik a békési esperességnek a zsinattartást óhajtó 
és sürgető indítványa. Nevezett esperesség a zsinatnak, melyről azon-
ban előre kimondatnék, hogy az tisztán alkotmányozó zsinat lenne, s 
dogmatikus kérdésekbe ezúttal nem avatkoznék, — mentől előbb meg-
tartását, égető szükségnek véli. A zsinattartással együtt járó költ-
ségek fedezésére pedig javasolja, hogy az államsegély tőkésitessék e 
czélra, s a kiadások annak kamataiból fedeztessenek: 

A kerület a zsinati előmunkálatok érdekében hozott eddigi 
határozatait ez idő szerint elegendőknek tartja, s méltányolván 
ugyan a békési esperességnek e fontos ügy iránti érdeklődé-
sét, inditványát ez úttal mellőzi. 

38« Ugyanezen indítvány kapcsában főtisztelendő superinten-
dens úr felmutatja a tiszántúli reformált egyházkerület, úgy szinte a 
dunántuli helv. hitv. egyházkerület a zsinattartás érdekében kerüle-
tünkhez küldött átiratait« 
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E nagy érdekű közlemények áttétetnek a kerületünkben 
már régebben működő zsinati előmunkálatokkal foglalkozó 
bizottság elnökéhez. 

3 9 . A nógrádi esperesség indítványozza, hogy a már elavult ke-
rületi névtár ujabb kiadványnyal váltassék fel; 

Ezen indítvány szíves megfigyelésére s lehető megvalósí-
tására ft. superintendens úr kéretik fel. 

4 0 . A budapesti esperesség azon indítványa: létesitessék álta-
lánosan kötelező rendszabály, mely szerint a magyarhoni ágost. hitv. 
evang. iskolák körén belül helyet cserélő tanárok és tanítók, állomá-
sukat év közben el ne hagyhassák. 

Elvben ugyan czélszerünek, de a gyakorlatban kivihetet-
lennek mutatkozván, — mellőztetik. 

4 1 . Meghallgattatik a mai gyűlés jk. 36-dik pontjában kiküldött 
bizottság jelentése, mely szerint az iratok mind rendben találtattak, 
csupán a kácsi anya egyház által a leánygyülekezet anyásitásába való 
beleegyezése egyik föltétele: nevezetesen a hiványilag kikötött fa-ille-
téknek, a kovily sz. iványi egyház által történendő fedezésére kér fel-
világosítást. Mire a bácsszerémi főesperes úr, szóbelileg azon megnyug-
tatást nyújtván, hogy ezen kötelezettség teljesítésére a kovily-szt.-ivá-
nyi egyház kész és képes is : 

A kerület a jelentést tudomásúl veszi s az anyásitást meg-
erősíti. 

4:2• Tárgyaltatik az ó-kéri egyháznak abbeli kérvénye, hogy a 
bács-szerémi esperesség ez évi közgyűlésének jegyzőkönyvi 20-dik 
pontja hatályon kivül tétessék és ugyanezen esperesség 1875 évi 
közgyűlés jegyzőkönyve 27. pontjának 2. alatti része visszaállitassék, 
illetőleg hogy azon kis-kéri ág. hitv. lakosok, kik Ó-kéren ingatlanok-
kal birnak, ezen birtokuk után az ó-kéri egyház szükségeinek fedezé-
séhez hozzájárulni tartozzanak. 

Miután az egyházi terhek viselésének kérdése eddigelé 
általánosan szabályozva nincs, és hasonló ügyek a helyi viszo-
nyokhoz képest leendő elintézése az esperességek hatáskörébe 
tartozik: a folyamodvány, illetőleg felebbezés, visszautasitatik. 

4 3 . Tárgyaltatik az ó-kéri egyháznak abbeli kérvénye, hogy a 
nt. bács szerémi esperesség ez évi közgyűlésének jegyzőkönyve 19-ik 
pontja felbontassék és az Ó-kéri egyház igy a tőle szabály ellenesen 
követelt 88 frt. 55 kr. perköltség fizetése alól fölmentessék: 

Ezen ügy consistorium előtt lévén folyamatban, kérvé-
nyezők elutasitatnak. 
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44* Tárgyaltatik a lieblingi egyház kérvénye, melyben a bánáti 
esperesség f. é. sept. 20-án tartott közgyűlése idevágó határozatát meg-
semmisiteni, s a lieblingi egyház lelkészét hivatalától felfüggeszteni 
kérvényezi: 

Ezen kérvény, illetékes helyére, a bánáti espereshez le-
szállitatik. 

4 5 t Olvastatik az orosházi egyháznak, a békési esperesség 1877. 
julius 11. és 12-én Hódmező-vásárhelyen tartott közgyűlése 31. pont-
jában foglalt határozata elleni fölebbezése, mely szerint az orosházi 
presbyterium tekintetbe vévén azon okokat, melyeket a Főtisztelendő 
Superintendens nrhoz intézett s ettől az esperességhez áttett emlék-
iratában kifejtett, ujolag kijelenti hogy emlékiratában jelzett első 
szándékától el nem állhat, minél fogva az esperességi gyűlés határoza-
tát a kerületi gyűlés elé fölebbezi." 

A kerület ezen ügy tárgyalása folyamában a békési esperes-
ség jegyzőkönyvének hivatolt pontja felolvastatása által arról 
győződvén meg, hogy az orosházi egyház presbyteriuma által, 
nem a körülmények szerint néha követelt és igy megengedhető 
egyenértékű hivány módositásról, hanem olyan szemmel látható 
hivány csonkításról van szó, melyhez hasonló e kerületben soha 
még elé nem fordult, soha helyben nem hagyatott. S igy a kerü-
let jegyzőkönyvébe először is azt határozza bevétetni, hogy a 
hajdan oly fényes hirben állt s máig is számra nézve legnagyobb 
magyar ajkú gyülekezete presbyteriumának ezen szándékától 
a legmélyebben megilletődve értesül, s kivált a jelen esetben 
tekintélyének egész latba-vetésével hangsúlyozza, hogy az 
egyház alaptörvényeivel ily homlokegyenest ellenkező hivány-
csonkitásba, semmiképen bele nem egyezik. Kimondja egyszers-
mind azt is, hogy a hivány megállapítására, vagy annak meg-
változtatására nem valamely egyház presbyteriumát, hanem 
annak törvényesen megalakult egyházi közgyűlését tartja egye-
dül illetékesnek. Ennél fogva utasítja a békési esperest, hogy 
e nagy fontosságú kérdésben hallgassa ki az orosházi egyház-
nak, szavazatképes tagjaiból álló törvényesen egybehitt és 
törvényesen együttleendő közgyűlését: valyon apáik példájá-
hoz hiven a törvény alapján megakarnak-e állani, vagy pedig 
azokhoz hűtlenül, törvénytelen cselekedet felé hajlani ? S ha •— 
mit a kerület nem akar föl se tenni, — a közgyűlés döntő 
többsége ezen utóbbi szomorú tapasztalatra juttatná: akkor az 
esperest felhatalmazza minden szükséges törvényes lépés meg-
tételére, s egyenesen utasítja, hogy a törvényes alapon meg-
történendő papválasztásig, azonnal helyettes lelkészt (adminis-
tratort) állítson be az üresedésben lévő papi állomásra, a tör-
vényes hiványban kitett megcsonkithatatlan teljes fizetésre, 
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s az ott megnevezett minden kötelességek teljesítésére és minden 
javadalmakban leendő részesülésre. Egyébként az esperesség 
eddigi minden intézkedése tudomásul vétetik. 

46* Olvastatik a szemlaki lelkész folyamodványa, melyben a 
segédlelkész tartásának kötelezettsége alól magát fölmentetni kéri. 

Az egyházlátogatás látván ezen elrendelt intézkedést szük-
gesnek, a közgyűlés folymodót kérelmével elutasítja. 

47* A közgyűlés minden tárgya ki lévén merítve, a holnapi napon 
közgyűlés nem tartatik, a mai jegyzőkönyv összes pontjainak hitelesí-
tésére pedig 

f. é. oktober ll-ike, reggeli 8 órája tűzetik ki, s a hitelesítés-
ben részvételre, az esperesség elnökségei, s a kerület minden 
itt lévő tagjai fölhivatnak. 

48* A hitelesítésre kitűzött órában a felhívottak megjelenvén, a 
kerületi consistorium elnöke bejelenti a zólyomi esperességi ügyész, 
Kopa Dániel elleni fegyelmi ügyének a f. é. oktober 9-én Budapesten 
tartott consistorialis ülésben történt elintézését. 

Tudomásul vétetik, s az iratok elintézés végett ft. superin-
tendens urnák legott át adatnak. 

49* A jegyzőkönyv a 47-dik pontban foglalt határozat szerint 
hitelesítetett. 

Br. Radvánszky Antal, Dr. Szeberényi Gusztáv, 
felügyelő. superintendens. 

Dr. Sze lény i Károly, Győry Vilmos, 
jegyző. jegyző. 

B u d a p e s t , 1 8 7 7 . N y o m a t t a H o r n y á n s z k y V i c t o r . 
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Jegyzökönyve 

ahányai áy. hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1878. Szeptember 
28-dikán, folytatólag 3 O-dikán és Oktober l-jén méltóságos báró Rad-
vánszky Antal egyházkerületi felügyelő és nagyságos s főtisztelendő dr. 
Szeberényi Gusztáv superintendens urak ikerelnöklete alatt tartott rendes 

évi közgyűlésének. 

J e l e n v o l t a k : 

A b á c s - s z e r é m i e s p e r e s s é g b ő l : Belohorszky Gábor 
főesperes, Dörth Mátyás kiskéri lelkész. Bierbrunner Gusztáv ó-kéri 
lelkész. 

A b á n s á g i e s p e r e s s é g b ő 1: Kramár Béla főesperes, 
Bujkovszky Gusztáv alesperes. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Bodó Lipót esperességi fel-
ügyelő, Zayacz Andor lelkész. 

A b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Kemény Mihály esp. felügyelő, 
Achim Ádám esperes, Chovan Viktor apatelki lelkész, Petz Gyula 
mező-herényi lelkész, Sárkány János szarvasi lelkész, Szeberényi Andor 
nagylaki lelkész, Tavaszi János egyh. felügyelő. A szarvasi főiskola 
részéről Tatay István igazgató, Dlhányi Zsigmond tanár. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Fabiny Teofil esperes-
ségi felügyelő, Bacliat Dániel esperes, Doleschall Sándor, Schranz János, 
Scholtz Gusztáv, Győry Vilmos lelkészek, Sárkány József egyh. fel-
ügyelő, Matuska Péter egyh. felügyelő, Hunfalvy János egyh. felügyelő, 
Tomassek Pál, Ilaberern Jonathán, Dr. Brennerberg Mór. Afőgymna-
sium részéről: Fröhlich Róbert igazgató, Batizfalvy István tanár. 

A n a g y-h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : 'Sembery Imre esperes-
ségi felügyelő, Lőrincsék János főesperes, Hrencsik Károly alesperes, 
Laszkáry Pál. A selmeczi főiskola részéről: Jezsovics Károly tanár. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Veres Pál esp. felügyelő, 
Wladár János főesperes, Bartholomeidesz Gyula alesperes, Wladár 
Miksa főjegyző, sziráki, Wladár Viktor szügyi, Ruttkay Sándor salgó-
tarjáni lelkészek, Plachy Tamás, b. Podmanitzky László, Sréter Alfréd, 
Hanzély László felügyelők. 
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A p e s t-m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Földváry Miliály esp. 
felügyelő, Margócsy József föesperes, Sárkány Sámuel pilisi lelkész, 
Moravcsik Mihály aszódi lelkész, Lauko Károly kecskeméti lelkész, 
Kemény Sámuel maglódi lelkész, Duhovszky Nándor r.-palotai lelkész, 
Linczényi Lajos kis-apostagi segédlelkész-tanitó, Locsava János 
r.-kereszturi tanitó, Hojtsy Sándor gyóni felügyelő. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő 1: Id. Plattliy György esp. 
felügyelő, Raab Károly föesperes, Thebusz János zólyomi lelkész, 
itj. Platthy György, Bankó András felügyelők, — és számos egyebek 
a kerületből. 

A közgyűlés kezdetét képező istentisztelet végeztével a kerület 
küldöttei az ülésteremben egybegyűlvén, legelőször is felügyelő ur 
emel szót s elmondja : Midőn az elnökség tisztelettel üdvözölné a kerü-
let egybesereglett képviselőit, nem mulaszthatja el, hogy kifejezést ne 
adjon azon érzelmeknek, melyek e helyen s minden ilyen ünnepélyes 
alkalommal a szivben meg-megujulnak. Egy év mult el, mióta a hasonló 
szent czélból történt egybegyülésiink s akkori elválásunk alkalmával 
a szives „Istenhozzád" ajkainkról elhangzott. Egy év mult el, ese-
ményekben gazdag és súlyos aggodalmakban sem szegény egész egy 
esztendő. Hazánk egén komor felhők tornyosultak s még ma is elég 
borongó árnyat vetnek alá, mindamellett — hála a kegyelem Istené-
nek, — az ő Szentegyházát minden súlyosabb csapástól, veszedelem-
től megőrizte. S bárha ezen örvendetes tapasztalat a boldogság édes 
érzetével hathatja is át minden hű egyháztag kebelét, e boldogító érze-
lem mellett, őszinteségünknek be kell vallania azon aggasztó tapaszta-
latot, hogy egyházunk, s maga e főtisztelendő bányai egyházkerület 
sem maradt mentt teljesen olyan irányzatoktól, törekvésektől, melye-
ket méltán szabályelleneseknek kell bélyegeznünk. Felmerültek pedig 
ezek épen az előkelő, nagyobb egyházaink egyikében; s lia e meg-
döbbentő tény mellett van mégis a mi vigasztaló, az: hogy nem any-
nyira az egész egyházközönség kebeléből, mint inkább egy párt részé-
ről származtak csupán, de igy is a legkomolyabban • megfigyelendők, 
mert az ily jelenségek szakadásokat idézhetnek elé, melyek csak ártal-
mára lehetnek egész egyházi, vallásos életünknek. 

Istené legyen azonban a hála és dicsőség, hogy a rosznak meg-
döbbentő alakja mellett a jónak vonzó képe is mosolyog, s ha volt a 
mi a szivén sebet ütött, volt az is, a mi e sebre enyhítő balzsamot lml-

" 7 d 
látott. Az említett szabályellenes törekvés mellett oly jól esik nékem 
említenem s e gyülekezetnek meghallania, hogy a breznóbányai egyház 
oly díszes, mondhatnám fényes paplakot emelt, hogy alioz hasonló ez 
idő szerint kevés van kerületünkben. Hasonló örvendetes adatot jelent-
hetek a beszterczebányai egyház életéből is, mely ez év folyamában 
buzgó lelkésze, Moczkovcsák János ur lelkes vezetése inellett jakab-
falvi leánygyülekezetének, a czélnak teljesen megfelelő iskolát épített. 
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Annál örvend et esebb jelenség, annál üdvösebb eredmény, mennél iga-
zabb, hogy a protestantismus e szegény egyházban eddigelé semmi 
támaszt nem talált. Tisztelendő Moczkovcsák János ur nevét említet-
tem; ő volt, ki ez ügynek uj lendületet adott, ő, a ki fölkereste a sege-
delemnek minden forrását, fáradhatatlanul gyűjtött a nemes czél meg-
valósítására, s a lelkesen buzdító, az örömest buzdul ókkal együtt 
sikerrel látják koronázva fáradságukat és áldozatkészségöket, azon 
szivemelő eredményben, mely egyszersmind bizonyítva hirdeti: „Nihil 
tarn alte positum est, quo virtus eniti nequiet." 

Az ilyen egyes vigasztaló jelenségek örömébe, fájdalom, más oldal-
ról ismét üröm vegyül. Két körülménynek tapasztalása ez : egyik, hogy 
nem egyszer vehettük észre szomorúan a politikának átvitelét az egy-
házi térre is, a másik pedig, hogy majd itt, majd amott, szemmel lát-
hatólag merül fel egyházunk palladiumának, az autonómiának félre-
magyarázása. Az autonómiának hibás, ferde fölfogása már-már annyira 
terjed, hogy némely egyes gyülekezet egész független testületnek tartja 
magát a közös egyháztól, s elfelejti mind az írásnak amaz erőssé tevő 
igazmondását: hogy egymásnak tagjai vagyunk, mind pedig a tapasz-
talás szentesitette azon igazságot, hogy az egyeseket éltető erő a köz-
egyház autonómiájában rejlik, melyet ha félszegűl felbontunk, — ol-
dott kéve gyanánt széthullanánk. Meglehet, hogy ezen őszintén kimon-
dott nézet s az autonómia ilyszerü fölfogása nem találkozik mindenki 
helyeslésével; de az én meggyőződésem az : számos bajunknak oka 
épen amaz eltérő nézetben keresendő, s ezért tartottam kötelességem-
nek, hogy e kórjelenséget ne leplezzem el könnyelműen, hanem felföd-
jem, hogy orvoslására, Isten segítségével, közös erővel egyesüljünk. 

Más természetű bajaink orvoslására nézve három évvel ezelőtt 
egy édes reménység kecsegtetett, mely azonban, fájdalom, ismét meg-
hiúsult. A mult országgyűlés megnyitásakor örömmel fogadta az egész 
magyarhoni protestáns egyház a legmagasabb trónbeszéd azon igére-
tét, hogy az országgyűlésen a vallási ügyek, s igy a vegyes házassá-
gokból eredő különféle bonyodalmak szabályoztatni, rendeztetni fog-
nak. Várva vártuk ez időt, mert a rendezés mindig égetőbb szükséggé 
vált. E közóhajtás érvényesülését sürgetni akaró kérvény el is fogad-
tatott, de a körülmények ugy alakultak, hogy a legnagyobb befolyású, 
döntő körök nem tárták az egyébiránt általuk is fontosnak elismert 
ügy elintézését időszerűnek. A halasztás csak növelése, szaporitása 
volt az orvoslandó bonyodalmaknak, s valóban itt az ideje, az ország 
gyűlésének ujabb egybehivása küszöbén, hogy kerületi gyűlésünk 
által lendületet adva, az egyetemes gyűlés által odahassunk, hogy az 
országos törvényhozás a vallásügyeket elvalaliára gyökeresen tár-
gyalja és rendezze. 

Ez említettem sötét fellegek közül, melyek árnyai felettünk boron-
ganak, feltündökölt azonban ez évben egy örvendetes, vigasztaló csil-
lag is, a fejedelmi kegynek azon nyilvánulásában, mely nagyságos és 
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főtisztelendő Superintendens urunkat érte, kinek ő Felsége Urunk és 
Királyunk, a királyi tanácsosi czimet adományozta. Kettős örömre 
gerjeszt a fejedelmi kegy e magas nyilatkozata, örömre, mert bokros 
érdemeknek elismerése, s örömre azért, mert a fény, mely általa a 
megtiszteltet környezi, visszasugárzik azon kerületre is, mely a kitünte-
tettet szerencsés magáénak mondhatni. A közörömnek ezen tolmácso-
lása mellett, közkivánatot is fejezek ki, midőn a nagyságos és főtiszte-
lendő Superintendens urat ezen uj méltóságában üdvözölve, szivemből 
óhajtom, hogy ugy e méltó kitüntetést az egyház diszére igen sokáig 
élvezhesse, valamint az egybegyűlendő uj parlament tagjaképen, ha-
zája és egyháza javát is, hathatósan elémozdíthassa. Ezek előrebocsá-
tásával, az ez által valóban ünnepélyessé vált közgyűlést ezennel meg-
nyitottnak nyilvánítom. 

1. Superintendens ur a kerületben történtek rajzát e következő 
jelentésében vázolja. 

M é l t ó s á g o s é s f ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s . 

Van szerencsém 12 hónapi hivatalos eljárásomról beszámolni, még 
pedig azon sorrendben, minta minőre hivatalos naplóm utal. 

A tavalyi egyetemes gyűlésen ő Nméltsga az egyetemes Fel-
ügyelő ur ismét 8 szegény tanító közt elosztandó 400 frtot kézbesített; 
azonkívül 25 db. aranyat a szarvasi főiskolán tanuló oly 8-ad osztályú 
szegény lelkész vagy tanító fiának, ki a theologiai pályára készül. 

Ama jótéteményben részesült tanítók a következők : Csepcsányi 
István ó-kéri; Schreiner Adolf, lugosi; Hrasko Lajos, váczi ; Micsinay 
György, szúpataki; Obetko Lajos, f.-almási; Brocken János, pilisi; 
Genyeta János, apatelki; Klobusiczky Sámuel, micsinei. 

A 25 db. arany jutalomra érdemesnek ajánltatott a szarvasi ta-
nári kar által Szeberényi Lajos ; de én azt Valentínyi Gusztáv má-
sod helyen ajánlottnak Ítéltem oda. 

Mindkét rendbeli nagylelkű adományért fogadja ő Nméltsga forró 
hálánkat. 

A pancsovai és orosházi ügyes bajokról fentartom magamnak a 
mult évi kerületi gyűlés ide vágó pontjainál kimerítően és tüzetesen 
nyilatkozni, s azokról, a mik a nevezett egyházakban történtek, szá-
mot adni. 

Több rendbeli sérelmes esetet felterjesztettem a nm. Ministerium-
hoz — s az azokra érkezett válaszokat a gyűlésnek elé fogom ter-
jeszteni. 

Február 12—13-án Budapesten a többi kerületek képviselőivel 
egyetemben, a pozsonyi theologiai akadémia felállítása tárgyában ér-
tekeztünk s az arról szóló jegyzőkönyvet az esperességeknek meg-
küldtem. Itt az ideje, hogy egyházunk ezen égető szükségén segítsünk 



s az esperességek határozottan nyilatkozzanak, készek-e az évenkinti 
600 frtot kerületünk részéről megszavazni ? 

Kötelességemnek tartom értesítni a ker. gyűlést, hogy a számítás 
nélkül, bárha leánygyülekezet czimén, de önálló lelkész-tanítóval biró 
újpesti egyház, 6 évi fennállása után, olyanul lenni megszűnt; imaháza 
s iskolája elárvereztetett. Az újpesti liiveket a lelkiekkel Seffarovszky, 
rákos-palotai lelkész látja el ideiglenesen. 

Intő példa arra, hogy óvatosak legyünk új egyházi állomások fel-
állítása körül s inkább a meglevőket biztosítni igyekezzünk, mintsem 
experimentáljunk s azon adományokat, melyeket az ily gyarmatokra 
fordítunk, kárba menni engedjük. 

A kerület 3 főiskolájánál az érettségi vizsgákat, különösen a 
selmeczieket nsgs Farbaky István; a budapestieket nsgs Hunfalvy 
Pál, — a szarvasiakat pedig én vezettem. 

tt 
A selmeczi kerületi Lyceumnak 0 cs. apóst. kir. Felsége 500 

frtot magán-pénztárából legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 
A legmélyebb hála feliratot a m. Ministerium utján felterjesztettem. 
Ugyancsak 0 Felsége magán pénztárából a Jakabfalvi iskolára 
150 frtot legkegyelmesebben ajándékozott. 

Tanári vizsgára Osztroluczky Gyula, aszódi tanár jelentkezett. 
Segédlelkészeknek felavatva lettek általam : Liffa János, Jankó 

Károly, Greszler Gyula, Szlávik János, Koncsek Antal. Kovil-sz.-
Iváni újonnan alakult egyház rendes lelkészeid: Spannágel József. 

Külföldre készülő hitjelöltekiil vizsgáltattak meg: Kemény Lajos 
és Dezső, Krupecz István, Kramár Sámuel és Szeberényi Lajos. 

A szarvasi tanitó-képezdéből három tanképesitett került ki. 
A losonczi államképezde hitoktatási vizsgáján, kerületi biztosként 

Bartholomeidesz Gyula; a lévainál : Szabó Endre működött közre. 

B. Baldácsy temetésére Győry Vilmos és Bacliat Dániel urakat 
kértem fel, hogy kerületünket képviseljék. 

Augustus 15-én Hatvanról Varsányra átmenve, a hova báró 
Radvánszky János ur volt szives elvinni s a hol ugyancsak a báró 
lakán a nógrádi esperesség nevében b. Podmaniczky László, Sréter 
Alfréd és a főesperes Wladár János többekkel együtt üdvözölve fo-
gadtak : H e r é d e n állapodtam meg. Itt a b. Podmaniczky László 
épitette templomot és iskolát megszemlélvén és valamint a nagylelkű 
alapitó családot, ugy a hiveket megáldván. 

D e n g e l e g e n — 1865 óta önálló, — 611 lélek — kezdtem 
meg a hivatalos egyházi látogatást. Buzgó, példás pontosságú népe ezen 



'8 

egyháznak lelkésze Wallentinyi Samu által hün ápoltatik s a legjobb 
szellemben vezéreltetik; úgy a kitiinő családi élet példája, mint lelki-
esinéretes egyéb gondozása által. 

S z i r á k , 895 1. Az egyház megalakulása a 16-dik század máso-
dik felére esik. Itt gr. Degenfeld Lajos és Bozó Pál, amaz mint egyház 
felügyelő, emez mint fenkölt szellemű utóda az áldott gróf Rotli-Teleky 
családnak, egyházunknak is kiváló támoszlopai s a hivatalában buzgó 
odaadással működő lelkészt Wladár Miksát eljárásában kitűnően segí-
tik. A templom szent szerei ritka értékűek, leginkább a grófi család 
áldozatairól tanúskodók. A mostani gr. D e g e n f e l d szili. D e s s e w f f y 
I l o n a úrnő által alapított s mint elnöknő által gondozott kisded-óvo-
dát megszemlélvén, valamint a két iskolát is, azon óhajjal távoztam: 
vajha minden gyülekezet birna ily kitűnő jótevőkkel s az egyház és 
nevelés körül buzgólkodó Nagyokkal, mint Szirák! 

B é r , 1109 1. — 1662-ik évben saját lelkésze volt. Temploma 
a XIII . században épülhetett. A mostani lelkész lak, különösen annak 
roszúl elkészített bádogfedele* következtében, adósságba merült egyház. 
A lelkészi gondozást az ott fáradhatlanúl munkálkodó Szlujka Mihály-
nak nehezíti azon körülmény, hogy leányegyházai távol esnek s az 
anyaegyházban a tanító merőben alkalmatlan egyéniség, miért is admi-
nisztrátor tartásra utaltatottt. 

V a n y a r c z , 9691.— 1783-ban önálló egyházzá alakult. Maga 
a község csakis 1710 körül keletkezett s kezdetben a szomszéd Gutá-
nak egyik leánygyülekezetét képezte. Itt leginkább a két úri család, 
úgymint Dessewffy Otto és Veres Pál azok, kik az egyházat, úgy mint 
a két iskolát kiválóan istápolják és különösen az utóbbiakat oly álla-
potban tart ják fenn, a milyenben óhajtandó volna, hogy országszerte 
léteznének. Különösen az egyikben Osztroska Lajos tanitó páratlanúl 
bizonyítja, hogy ritka ügyességgel küzd meg a feladattal, a szláv gyer-
mekekkel a magyar nyelvet úgy elsajátíttatni, hogy alig hiheti az 
ember, hogy Vanyarczon magyarok ne laknának. Akár a kiejtés, akár 
az értelmi fejlesztés dolgában, csak olyan lehet a jó magyar tanítás, 
mint Osztroska tanítóé. Sokban járúl a sikerhez azon körülmény, hogy 
az említett két úri család nemcsak körébe vonja a tanítókat, de a leg-
nagyobb részvétet is tanúsítja a két iskolábau folytatott munka, fel-
szerelés és tanítás körül. Az itt hűn működő lelkész Maróthy Emil, 
nem fog lankadni, hogy a templom némileg elhanyagolt külseje az 
iskola-helyiségeknek megfelelően díszeskedjék. 

G u t a , 579 1. — Már 1620-ban létezett. 1717-ben Pilárik 
Jeremiás, később superintendens Dacsolamon itt működött. Elhanya-
golt állapotban találtatott. A csak egy év óta itt munkálkodó Putz 
Lajosra nagy munka vár, s ő nem fog attól visszariadni, hogy a repede-
zett templomot s a czélnak meg nem felelő iskolát s egyébb rendezni 
valókat helyre hozzá. 
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L e g e n d , 284 1. — Az egyház eredete 1681-re visszavihető. 
Hívei anyagilag sülyedtek s fogytak; csakis néhai áldott emlékű Káldy 
Miklós 2000 frtos hagyománya segített az egyházon. Elaggott lelkésze 
Kitka János, nem képes az egyházat igazgatni; több rendellenesség, 
sőt mondhatni h ű t l e n s é g kényszerített, hogy az ott levő Lanstiak 
Lajost, segédlelkészt, administratornak kineveztem s a hívek beleegye-
zése mellett, a teendők végzésével megbíztam. 

Ezen egyházban is találkoztam azon visszaéléssel, hogy az egy-
házi és lelkészi javadalmazást képező földek haszonbérbe adatnak, 
minden tekintet nélkül arra, hogy javítassanak is egyszersmind. Mire 
jutnak az ily alapítványok idővel ? Könnyen elképzelhető. A kerület-
nek egyszerűen el kellene tiltania az illetőket az ilyen gazdálkodástól. 

A g á r d , 376 1. Itt buzgó odaadással működik csak 2 év óta 
Gál Mihály. A legnehezebb feladat vár reá különösen az elhanyagolt 
iskola körül. Az elaggott tanító mellé segédet rendeltem, kinek köny-
nyebb eltartása fejében, különösen, ha a magyar nyelvre több gond 
fordíttatik mint eddig, Edvi Illés Ödön ur évenként 20 forintot nagy-
lelkűen felajánlott. Az iskola udvarában találtató mészárszék épületet 
elhordatni Veres János szolgabíró ur készségesen ajánlkozott. 

F . - P e t é n y 326 1. Itt valaha szerbek laktak, azután reformá-
tus testvéreink; 1783 óta ágost. hitvallásnak. Hü lelkésze Plachy 
János példásan vezeti ezen egyházat. Egyházi épületei jó karban 
vannak. 

B á n k , 887 1. Legközelebb választott lelkészére Zatkalik Mihályra 
nagy feladat vár. A külömben jó karban levő templom nem bir jóformán 
semmi értékes sz. edénynyel, sem keresztelő kővel, sem kehelylyel. Az 
iskola helyisége a czélnak meg nem felel, el van hanyagolva, úgy, hogy 
mindenesetre uj tanterem építendő. Maga a nép elszegényedett s egy-két 
ottani uzsorásnak áldozata. 

B o d o n y , 280 1. Az előbbeni 1838-ik évi egyházlátogatás alkal-
mával 540 lelket számlált. 1680-ik évben alakult. A megfogyott föld-
míves gazdára a lelkész és egyházi épületek fentartása súlyosan nehe-
zedik, úgy, hogy alig fentartható sokára a külön lelkész és tanítói 
állomás, hacsak a közeli Bomhányban lakó nagybirtokos híveink — 
Sembery és Laszkáry urak — nem segítenek, mit külömben tőlük vá-
runk, remélünk és kérünk. 

S u r á n y - T e r é n y , 486. 1. Ezen egyház leginkább a Sréter úri 
család által alapított egyház. E század elején ugyancsak Sréter Mihály, 
Sréter László és József saját birtok részén építették fel a diszes templo-
mot. Magok a hívek, a fél órányira fekvő Terényben laknak s ott egy 
iskolát tartanak fen. De mert néhány tanítvány mégis Surányban is ta-
láltatik, azok tanítására ezentúl Drottner Sámuel legközelebb választott 
lelkész, szívesen vállalkozott. 

S z é e s é n y, 500 lélek, de leginkább a körülötte levő községek-
ben elszórttan. Ezen egyházat is Pulszky Ferencz és Pulszky Ágoston 
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alapították legközelebb. Mindene, a mije van — az istenitisztelet helyi-
sége, az iskola s az egyház tőkéi — ide nem számítva a k.-zellei egy-
háznak exfiliatio czimén kifizetett 2000 frtot — a Pnlszky család nagy-
lelkű adománya! A híven és buzgón működő lelkész Szimonidesz János 
sikeresen fáradozik, hogy a sok nehézséggel járó állandó szervezése 
ezen uj protestáns telepnek, jövővel birjon. 

S z ű g y , 1452. 1. Egyike legvirágzóbb artikularis egyházainknak. 
Az abban kiválóan és áldásosán működő lelkészt Wladár Viktort, az 
t ' 

Urnák tetsző munkájában kitűnően segiti a nagyszámú ottani értelmi-
ség, a közbirtokosok, kik vetekednek az önkéntes áldozatok hozatalában. 
A látogatás alkalmából is Fáy Albert és Hanzély László urak 200 frtnyi 
alapítványt tettek az egyházra. A díszes, tiszta nagy templom azon 
nehéz időkből való, midőn még B.-Gyarmat s a messze vidékről, csak is 
ezen templomban lehetett az evangyéliomot hirdetni. Nemkülömben 
czélszerűen berendezett iskolákkal is bir, valamint az anyában, úgy a 
közeli Patvarcz és Mohora leánygylilekezeteiben is. 

B a l a s s a- G y a r m a t , 1616 1. Ezen a megye székhelyén levő 
egyháznak két nevét örökített hagyományozója volt. Sztancsek Sámuel, 
néhai lelkésze, ki minden vagyonát ezen egyházának hagyta, és Bá-
nóczy Sámuel, aki egyéb tekintélyes alapítványain kivlil — az esp. 
özv. árva-intézetnek és tanulói dijaknak — 6747 frtot alapítványozott. 
A még csak 1 '/2 év óta itt működő lelkész Simkó Frigyes tapintatosan 
és sikeresen fáradozik, hogy a fennálló különérdekeket és nemes 
igyekezetet összeegyeztethesse és kibékéltető irányban czélhoz vezesse. 
Kovacsik József tanító ügyes didaktának bizonyult az iskolában. Kí-
vánatos, hogy egy tisztán magyar nyelvű osztály állítassák fel a helyett, 
hogy jelenleg két tanerő által, némileg elkülönítetten taníttatnak a 
gyermekek, még pedig 4 frtnyi nagy tandíj mellett. 

Volt alkalmam, különösen M e h i h e r F e r e n c z kir. ügyész ur 
szíves felhívására, az itteni kerületi fegyházat meglátogatni. A kápol-
nába felrendelt elitélt szerencsétlen ág. hitv. fegyenczek száma mindössze 
14, kik között a nógrádi 41,500 híveink közül csak 9-en találtatnak. 

Mindenesetre oly kedvező arány, hogy dicséretére válik felekeze-
tünknek. Pedig nem volna csoda, ha a fenálló körülmények közt, 
különösen mert az egyedül a pálinkára utalt munkás nép nemcsak 
számilag, de vagyonikig is szemlátomást fogy és erkölcstelenedik: 
mondom, hogy nem volna csoda, ha vétkes tettekre vetemednék. 

Legyen szabad ez alkalommal — 6 éven keresztül folytatott lá-
togatásaimból levonttan — azon nézetemnek kifejezést adnom, hogy 
az általam észleltek nyomán azon szomorú tényt konstatáljam, hogy a 
nép vagyoni és ez által erkölcsi alapja is meg van támadva, különösen 
azon pénzügyi faggató rendszer által, hogy a szeszes ital dolgában 
kizárólagosan az e g y e d á r ú s á g r a van szorítva, míg maga a föld-
mívelő készíthette magának kicsiben a pálinkát, maga is egészségesebb 
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volt; marháját s ez által földjét is jobb karban tarthatta s az adófize-
tést is jobban győzte. 

Most csupán azokra van utalva, kik a bódító szeszt nagyban ve-
hetik s árulják s pénzzel kisegítik elviselhetlen kamatra, pusztítást 
eredményezve a családban és vagyonában. 

Ezen sem a mértékletességi egyletek, sem a népnevelés nem segít, 
hanem ezek mellett kiválólag az, h a a n é p n e k m ó d n y u j t á t i k 
s e g í t h e t n i m a g á n ! 

Isten segítségével bevégeztem a nógrádi 46 egyházban és többnél 
100 iskoláiban a kánonszerü látogatást. 

A 41,500 számú híveink, 46 lelkészi és 103 tanítói állomást tar-
tanak fenn, ide nem számítva annyi templom, iskola s egyéb egyházi 
épületek jó karban való tartását! 

Az egyes egyházakban szükségeseknek talált rendelkezésekről 
— mint a minők az egyházi levéltárak felállítása és rendben tartása, 
a templom szerekre való évszámok és tulajdonosok névbevezetése, az 
iskolák felszereltetése, vagy itt-ott jelzett visszaélések beszüntetésére 
vonatkozó határozatok — részint a vezetett látogatási jegyzőköny-
vekben nyertek kifejezést, részint az illetőkkel közöltettek, s nem 
marad egyéb hátra, mint a főesperes ura ts a lelkésztársakat arra kér-
nem, hogy az elrendelt meghagyások érvényesíttessenek. 

Az egész látogatásban ő nagysága Veres Pál, esp. felügyelő, 
és nt. Wladár János engem feláldozó részvétükkel támogatni kegyes-
kedtek. Nem különben az egyes egyházak — úgyis mint esp. felügye-
lői helyettesek — Dessewffy Otto, gr. Degenfeld Lajos, Plachy Ta-
más, Szontagh Pál, Laszkáry Gyula, Sréter Alfred, Edvi Illés Ödön, 
Hanzély László, Kálmán Zsigmond, Némethy Kálmán, Prónay Péter, 
— szives közreműködésük és részvétükkel eljárásomat kedvessé és 
sikeressé tenni előzékenyen segítették. 

A járások szolgabirái: Oláh József, Veres János, Szőj ka Emil, 
Szerémi Gábor urak — a látogatás tekintélyét és törvényes voltát 
emelni szinte feláldozólag közreműködni szivesek valának. 

Fogadják mindnyájan mély hálámat s a legőszintébb áldás kivánati-
mat mindazon szolgálatokért, melyeket egyházunk s ez által édes 
hazánk erkölcs-vallási irányban való elővitetése körül tettek nagybecsű 
közreműködésük által! 

B.-Gyarmaton a megyeház termében a nógrádi esperesség nevé-
ben, sok előkelő liiveink jelenlétében, nsgs Veres Pál, esp. felügyelő, 
nt. Wladár János főesp. és nt. Wladár Miksa, esp. főjegyző, nekem 
egy értékes, szép ezüst billikomot nyújtottak át a bevégzett látogatás 
emlékeül, ugy mint 40 év előtt boldogult atyámnak, szinte ily alka-
lomból ! 

Mind ezekért legyen hála a Mindenhatónak, a ki egyházunkat 
ekkorig megőrz ötte s benne sz. Lelkével működni meg nem szűnt. Ö 
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adja, hogy a szent örökség, apáink hite, melynek őrei s szolgái 
vagyunk, gyarapítva s öregbítve szálljon a legkésőbb utódokra; mi 
pedig mindnyájan „hűknek" találtassunk! 

Bács-szerfimi esperességben. 
B) V á l t o z á s o k : Alesperesnek választatott: Roth Károly Ti-

vadar; jegyzőnek : Kutlik Félix. Egyházfelügyelőnek Kácson: Kür-
thy Gyula; O-Verbászon: Mokry Viktor. — Lelkészekké lettek: 
Kátyon: Polereczky Pá l ; Uj-Sóvén: Petri Károly; K.-Sz.-Ivánon: 
Spannagel József; Beskán: Gretzmacher Sámuel János. Gressler 
Gyula torzsai segédlelkész ugyanezen minőségben Uj-Pazuára ment át. 
— Tanítókká lettek: Bartsch Dániel Bulkeszen; Kmety Márton és 
Sztolarik Vilmos Kulpinon; Herrstein János Illokon; Burg Károly 
Ó-Kéren; Meszik Endre Palánkán; Mártis Péter Kiszácson; Kra-
jecz Mátyás O-Pazuán; Meszik Péter O-Verbászon, aho l a 82 éves 
Kruttschnitt Godfred leköszönt. Klein Mihály, Szeghegyen segédta-
nító, Lang János organista Uj-Pazuán. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . B a j s a templomát fedette 
600 frt költséggel. G s e r v e n k a házat vett 5002 írton. K á t y 
paplakot nagyobbított 380 frt. K i s z á c s segédtanítói állomást rend-
szeresített 360 frtnyi fizetéssel. Harmadik iskolát épített 1000 frton. 
Oltárát márványoztotta 1400 frton, s 300 frtot iskolái javítására for-
dított. K.-Sz.-I v á n 3000 frton paplakot épített. K u 1 p i n templomát 
1200 frton felépítette. O-k é r templom-épitési helyet vett. O - V e r -
b á s z uj templomot épit, mely 14000 forintra előirányozva van. 
P e t r o v á c z ötödik iskolát épit. — Medovarszky Mihály — szolga 
— 200 frtot hagyományozott az egyházra. S z e g h e g y ezüst ostya-
tartót vett 100 frton. S z i l b á s temploma építésére 100,000 téglát 
égetett s 1200 frtot gyűjtött. T o r z s a templomát újra fedette, óvodát 
alapított. U j - S ó v é iskoláját 250 frton berendezte; 1000 frt adós-
ságot törlesztett. U j - V i d é k templomra 4000 frtot gyűjtött, házat 
vett s paplak javításra 600 frtot költött. 

D) S e g é l y e z é s e k : li. Gusztáv Adolf-egylettől: Káty 17 frt 
85 kr., Neudorf 190 frt 42 kr., Újvidék 416 frt 8 kr. 

Bánáti esperesség. 

A) H a 1 á 1 o z á s. Székely Lajos birdai, Zálion Lajos vukovai 
tanítók. 

B) V á l t o z á s o k . Skultéty Sándor mramoraki lelkészszé lett meg-
választva, helyére Birdára Trnovszky Emil administratornak. Abaffy 
János utazólelkész gondjaira bízatott a t. -becsei egyház is, nem lévén ké-
pes lelkészt fizetni. Tanítókká lettek: Lieblingen: Klein János és Krämer 
Frigyes, N.-Senüakon — ideiglenes minőségben — Ambrozy Sándor, 
T.-Buttyinban: Predmerszky Károly. Pancsován - orgonistának — 
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Hoffmann Keresztély. Felügyelőkké lettek: Pancsován Huber János, 
Lieblingen: Hoffmann Sándor, N.-Becskereken : Jarmaczky Sándor. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . A n t a l f a l v a 2085 
frtnyi harangot vett. S á n d o r f a l v a templomépitésre 300,000 téglát 
készített. H a j d n s i c z a 1935 frtot iskolaépítésre, paplaképitésre 
500 frtot költött. A f e h é r t e m p l o m i leánygyülekezet 1800 frtot 
fordított imaházára, melyre keresztet és keresztelő követ R i c h t e r 
K á r o l y ajándékozott. N.-K i k i n d a egyház épületei javítására 
90 frtot fordított; F e r d i n a n d s b e r g ugyan arra 25 frt s tem-
plomára 500 frtot, A t.-a r a d á c z i egyház templomára 400 frtot és 
ismét 858 frtot jótékony adakozásokból költött. M r a m o r á k templom-
épitéshez 500,000 téglát készített. R e s i c z a adósságából ismét 500 
frtot törlesztett s épületei javítására 100 frtot adott ki. T e m e s v á r bel-
városi temetőjére 60 frtot fordított. Az o r s o v a i leányegyház harmo-
niumot vett 214 frton, templom- és urvacsorai szerekre 311 frtot fordított. 
A f r a n t z f e l d i egyház temploma tornyára 225 frtot, P a n c s o v a 
egyházi épületei javítására 553 frt költött, 

D) S e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k . T.-B e c s e egyes 
egyházaktól 315 frtot gyűjtött. L ú g o s tánczvigalmakból 206 frtot 
F e r d i-n a n d s b-e r g egy uj orgona alapjára ifj. b. Huber Lajostól 
150 frtot kapott, A karansebesi leányegyháznak Müller Fülöp egy 60 frts 
harmoniumot vett. Az első temesvári takarékpénztár Temesvárnak 50 
frtot, T.-Butyinnak 25 frtot ajándékozott. A selmeczi lyceumi gyáminté-
zet T.-Butyinnak 3 bibliát és 15 d. ujtestamentomot küldött. Pancsova 
orgonista fizetésre évenkint 200 frtot nyert, 

Barsi esperesség. 
B) V á l t o z á s o k . Farnadon, Luppa Lajos, Fakó-Vezekényen 

Roliács Ödön tanítókká választattak. Léván a felekezeti iskola vissza 
lett állítva s tanítója Szekerka Samu lett. Felügyelővé Fakó-Vezeké-
nyen Träger Sámuel választatott. 

C) É p í t k e z é s e k , a d o m á n y o k. F.-Vezekény egyházi 
épületeit javíttatta 300 frt költséggel. Léva szinte éptiletjavitásra 60 
frtot költött, tápintézetre 76 fr'tt. Nagy-Szelezsény, tápintézetre 25 frtot, 
kerületi pénztár javára 26 frtot. 

Békési esperesség. 
B) V á l t o z á s o k . Esperesnek választatott: Áchim Adám; esp. tiszti 

ügyésznek Szeberényi István. Segédlelkészekké lettek: Bakay Péter 
és Koncsek Antal, B.-Csabán; Liffa János, Szarvason; Bór N.-Lakon ; 
Tanítókká választattak: Rohoska István, Csernák János Szarvason. 

r ' 
C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . Alberti temploma építésére 

gyűjtött 137 frtot. A m b r o z f a 1 v a malma javítására 375 frtot fordított. 
A r a d a felekezeti iskolát visszaszállította. B á n f á i v á főiskolai adós-
ságából 200 frt törlesztett. M.-B e r é n y b e n néhai Brozmann Dániel 



özvegye 200 frtot hagyományozott az egyházra ; a c s a b a i egyházra 
Kiiment Zelenianszky György özvegye 100 frtot. T.-K o m l ó s adako-
zás utján templomi csillár és keresztelő kanna és medencze 276 frton 
vásároltatott. O r o s h á z a : főiskola adósságát teljesen törlesztette, 
két uj iskolát épitett 12,700 frt költséggel. C s o r v á s o n Zsiros 
András 6 mázsás, Zalai Mihály 8yg mázsás aczél-liarangot ajándékoz-
tak. S z a r v a s uj tanitói állomást alapított; uj iskolát és tanítói lakot 
épitett; Belopotoczky János, szegény gyermekek iskoláztatása alap-
jául 500 frtot, az egyház közszükségeire 200 frtot hagyományozott. 
P i t v a r o s : templomépitésre 390 frtot gyűjtött. S z e g e d : adóssá-
gait végleg törlesztette s 1500 frt tőkét gyűjtött. H ó d m e z ő-V á s á r-
l i e l y : összes egyházi épületeit 532 frt kiadással alaposan javította. 
Ugyanezen egyházban N a g y P á l 2000 frtnyi alapítványt tett, 
egyrészt a nevelés emelésére, másrészt a papi fizetés javítására. P a r t y 
F e r e n c z a szarvasi főiskolánál 100 frtot alapitványözott. S z e g e d sz. 
k. városa az ág. h. ev. egyház lelkészének fizetésére, az eddigi 300 
frt helyett, a f. 1878-ik év kezdetétől 650 frtot évenként folyóvá tett. 

Budapesti esperesség. 
B) V á l t o z á s o k . A magyar-német egyház iskolai másodfelügy e-

lővé: Schmidt Titus; ugyanezen egyházban a közös elemi iskola rendes 
tanítójává : Luttenberger Ágost választatott. A szláv egyházban : Bella 
András rendes tanítóul és segédlelkészül. Váczon Hrasko Lajos ren-
des tanítóul megerősítettett. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . A szláv egyház harangjait 
újonnan szerelteti fel 1100 frt árán. Ugyan ezen egyház hatósági en-
gedélyt nyervén egy 20 évig fennállható ideiglenes bazár építésére, 
azt egy vállalkozó által fel is építette. A vállalkozó — a saját költsé-
gén felépített bazár után — az első tiz év alatt évenkint 500 frtot, a 
másik tiz év alatt évenkint 1000 frtot évnegyedenként fizet, mi husz 
év alatt 15,000 frt eredményez, mely összeg az egyház által templom 
építésére, adóssága törlesztésére fordítandó. A r á d i fiók-egyház isko-
lájára 500 frtot költött. 

D) S e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k . A német egyház-
nál Lang Mihály hagyományából utólag még 208 frt 26 kr. folyt be. 
Lamprecht Magdolna 82 frtot hagyományozott. — A budavári gyüle-
kezet 297 frt 53 krt kapott a Gusztáv Adolf-egylettől. Ágh Teréz 
200 frtot hagyományozott. Egyes egyháztagok építkezési költségek 
fedezésére 269 frt 30 krt adakoztak. A budapesti egyesült takarék-
pénztár 50 fr tot ; helyi gyámintézeti tagok 50 frt, Geschrei Nándor 
18 frtot. Iskolai bál eredménye 334 frt 11 kr. — A váczi egyház a 
Gusztáv Adolf-egylettől 80 frt 25 krt. A budapesti esp. gyáminté-
zettől 30 frtot, a soproni gyámintézettől 20 frtot kapott. 
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Nagyhonti esperesség. 

B) V á l t o z á s o k . Folkusházy Sándor Lissón; Zmeskáll Ist-
ván Százdon felügyelővé választatott. 

C) É p í t k e z é s e k , a d o m á n y o k . B ö r z s ö n y b e n uj is-
kola épült, melyhez Gyura Adolf felügyelő 30 frrtal járult. C s e r i 
2340 frt költséggel tornyát javította. I p o l y s z a k á l l o s o n az is-
kola ki lett javítva. L e d é n y a paplakhoz szükséges gazdasági 
épületeket újra építette. Ő s ö d 160 frton tornyocskát emelt. F e l s ő -
és K ö z é p - P a l o j t a templomát javította. P r i b e 1 y a paplak 
udvarát s kertjének egy részét kőfallal vétette körül. 

D) K e g y a d o m á n y b a n részesültek : Bagonya a Gusztáv 
Adolf-egylettőí 35 frt 70 krt, Hodrusbánya szinte 178 frt 52 krt, vala-
mint a selmeczi takarékpénztártól 10 frt. Selmeczbánya többnemü jó-
tékony czélu adakozásokból 514 frt 99 krt nyert. 

Nógrádi esperesség. 

A) M e g h a l t a k : Maróthy Dániel, N.-Libercsén ; Geduly Bo-
gyoszló, Gután; BerthanPál, Lesten.— Racskó Pál, abelovais. tanító. 
— Nyugalomba vonult: Gally Lajos, kis-zellei lelkész. Barovszky 
Dániel, polichnói, és Bartos János, sámsonházi tanítók. 

B) V á l t o z á s o k . Lelkészekké választattak: Kis-Zellőn Sárkány 
Emil; Surányban Drottner Sámuel; Bánkon Zatkalik Mihály. Taní-
tókká lettek : B.-Lehotán Hollik György, Nagyfaluban Honéczy Pá l ; 
Sóslehotán Konesek Dániel; Sámsonházán Plachy János. 

C) É p í t k e z é s e k , j a v í t á s o k , k e g y e s a d o m á n y o k 
a d ó s s á g t ö r l e s z t é s e k . Závada iskolát épített 500 frt kiadás-
sal, Tonika Pál, losonczi kályhás, uj kályhát ajándékozott ez iskolá-
nak ; Abelova uj ablakot szerzett iskolájára; Maskován Banseil K. leik. 
6 ezüst húszast osztott ki a szorgalmatos tanonczok közt. Szentpéter 
ódon templomát javította 369 frt kiadással, a paplakot s melléképüle-
teit helyrehozta 284 frt költséggel, Kis-Zellő parocliiáját fedette, Zo-
bor az oltárt sarampóval vétette körül, Felső-Esztergály templomát 
kivül belül csinosította, iskoláját uj padokkal látta el, Zahora a tan-
termet kipadoltatta s székeit szaporította, Nagy-Sztráczinban Cse-
miczky Ede felügyelő a szorgalmatos tanulók közt 4 frtot osztott ki. 
A dobrocsi körben Vitális József 10 frt, Szabó Lajos körjegyző 5 frt 
pályadijat ajánlott azon tanítónak, ki a magyar nyelvtanításában jövő 
évben legnagyobb eredményt fog mutatni, Okolicsányi Mihály 1 frt, 
Smik Gyula orvos 1 ezüst húszast tanulóknak. Uhorszka 500 frt, 
Ozdin 403 frtot fordított építkezésre, Lónyabánya 40 kilával egyházi 
takarékmagtárat alapított, a biró 10 frt, Vitalis József Írószereket 
adott az iskolának, Szinobányán Beniczky Árpád felügyelő 50 frtot 
az egyházi pénztárba. A jótékonyságáról ismert losonczi nőegylet 
újra több növendéket látott el tanszerekkel s az épülő leányiskolára 
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1000 frtot adományozott. Losoncz harangjait a Pozdech-féle mód sze-
rint 2082 frt költséggel átidomíttatá. Kálnó templomát befedette, is-
koláját nagyobbította, uj padokkal látta el 400 frt kiadással. Tamási 
uj orgonát szerzett 1500 frton, mely összeg a liivek önkéntes adako-
zásából gyiilt össze, Hermán Sándor körjegyző 1 frt, Dr. Szmik Gyula 
ezüst húszasokat tanonczoknak, Videfalván Pongráez György 3 frtot 
adományozott szorgalmas tanonczoknak. Nagylamon a templom s 
torony javíttatott 120 frt kiadással, egy repedt harang átidomíttatott 
Pozdech-féle módra 156 frt költséggel, tanítónak gabnás csűr építte-
tett, iskolára téli ablakok szereztettek. Turopolyán az iskola kipadol-
tatott 50 frt kiadással, a b. k. özvegy árva intézetre 20 frt gyűjtetett, 
az iskolás gyermekek közt egyházi sz. könyvek osztattak ki, Tót-Ke-
lecsényben az iskolai udvar bekeríttetett. K.-Falun a tanítói lak 
80 frt költséggel nagyobbíttatott. Alsó-Sztregovának Veres Gyula 
felügyelő 5 frt ajándékozott. Nógrád 333 frtból álló egyházi adóssá-
gát törleszté, Szűgyben a lelkész és felügyelő Fáy Albert és Hanzély 
László ajándékokat osztottak a tanonczok közt, ugy szintén Kálmán 
Zsigmond Legénden. Gután a paplak kijavítására a hivek 20 hold ki-
tűnő minőségű legelőterületet feltörtek s az egyház birtokába bocsá-
tották. Vanyarczon a második iskola s tanítólak a czélnak megfelelő 
állapotba helyeztetett. 'Lapujtő takarékmagtárat alapított. Salgótar-
jánban a templom-épitési alapra tombolával egybekötött tánczestély, 
melyen hitvallás különbség nélkül adakozások történtek, 535 frt 8 krt 
jövedelmezett. Szilárdi Ödön r. kath. vallású tarjáni birtokos pedig 
templomtelket ajándékozott. Osztroluczky Géza 60 drb kemény szál-
fát 100 frt értékben. A budapesti női gyámintézeti egylet 100 frt ér-
tékű urvacsorai edényeket küldött. Tuczentaller Gyula állomási főnök 
50 frt, a salgótarjáni takarékpénztár 50 frt. Messersmied János 
22 frtot adományozott. Lapujtőn Weisenbacher János a templom javí-
tasara 30 frt, a takarékmagtárra 10 frt, nem különben a hiányzó részt 
a templom kijavításánál kamat nélkül kölcsön adni szives volt. Szon-
tagh Ferencz 12 frt 50 kr., 3 szál gerendát ajándékozott és a szüksé-
ges faanyagot Losonczról befuvaroztatta. Weisenbacher János egy 
60 frtos oltárképet ajándékozott, Lehota Anna r. k. nő 23 frt értékű 
aranyozott rézfeszületet, szószék és oltárteritőt; Jávor Gyula egy 
vászonkötésü anyakönyvi naplót és 2 frt. Lux Jakab bányamester 
10 frtot, Hofman Anna 6 frt 50 krt, egy névtelen 6 frtot. Turcsányi 
Gusztáv levita a magtárra, 1 k. rozsot és 50 kr. Vanyarczon Rudnay 
Veres Szilárd asszony az iskolának 50 frt áru tornászati készletet, a 
két tanítónak egy-egy aranyat, a magyar nyelvben kitűnt tanonczok-
nak 2 ezüst forintot és 2 drb ezüst húszast. Dessewffy Ottó 6 drb 
ezüst forintot. Ugyanitt a faiskola ez évben 22 frtot jövedelmezett. 
Szirákon jutalmakul Bozó Pál részéről 5 és 9 ezüst húszast osztatott 
ki, a Róth Teleki alapítványból pedig 4 frt o. é. 



17 

Pestmegyei esperesség. 

V á l t o z á s o k . Főesperessé meglett választva: Margócsi József. 
Alesperessé: Láng Adolf; Dunaegyházi segédlelkészszé: Hanesz 
Sámuel; domonyi tanitóvá: Micsinay Pá l ; mendei tanítóvá pedig: 
Szarvas Endre lett. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . A e s á n B. Prónay Dezső 
100 frtos kötvényt és egy czélszeríi 20 frt értékű levéltári szekrényt 
ajándékozott. I k 1 a d o n : a templom újra meszeltetett, az iskola lé-
nyegesen javíttatott, mihez gr. Ráday Gedeon 30 frttal járult. Ugyan 
ő a legjobb tanulók között 14 ezüst frtost osztott szét. H é v é s z-
G y ö r k ö n a tanítói lak egy szobával bővíttetett, a többiek kipadol-
tattak. A költségeket nagy részben a b. Podmaniczky család fedezte. 
D o m o n y templomát javította, iskoláját újra fedette. Ugyan itt 
Bernáth Gyula a magyar nyelvben legjobb előmenetelt tanúsított tanu-
lók között 7 frtot osztatott szét. R.-K e r e s z t i i r o n . A templomot, 
tornyot kimeszeltette, ezen utóbbit uj fedéllel ellátta b. Podmaniczky 
Jápos saját költségén; a Iii vek pedig a paplakot fedették s az is-
kolakertet 150 frtnyi értékű kerítéssel vették körül. A vadászati 
társulat 66 frt 66 krt ajándékozott az iskolára. M a g l ó d o n : a 
templom 400 frt költséggel javíttatott. Iskolai czélokra Wodianer 
Béla felügyelő 20 frtot. Dobozy István 5 frtot adott. P é t e r e n 
uj iskola épül. M e n d e n az iskolára adott Baumgarten Leo 14 frt. 
Wiener Károly 33 frt 3 krt. R á k o s - P a l o t á n a papiakra Kalcli-
brenner Karolin kisasszony 150 frtot. C s i k - T a r c s a czélszeríi 
iskolát emelt. T á p i ó - S z e 1 é n könyvtár állapíttatott. T.-sz.-Már-
tonban a torony tetővel lett ellátva; a templomot N. Kubinyi Géza 
felügyelő és Szentkirályi Kálmán 500 frtnyi költséggel fedették — a 
templom kivül-belől nagyban lett javítva. Czegléden az adósság 
végleg törlesztetett; szószék és oltár újra lett diszitve. Paplakát, 
templomát 550 frtnyi költséggel javíttatta. K e c s k e m é t e n a tem-
plom javíttatott, a leégett bérház 700 frt költséggel fedetett. I r s á n 
1000 frts uj orgona van megrendelve. G y ó n egyházi épületeit 
rendbe hozta. D u n a e g y h á z á n Margócsy Kálmán lelkésznő ol-
tárteritőt készített. K i s - K o r ö s ö n iskolai czélokra a dunamelléki 
takarékpénztár 30 frtot ajándékozott. 

Zólyomi esperesség. 

B) V á 11 o z á s o k. Alügyelővé lett Badinyi János, Radvánban. 
Tanítókká lettek : Szlivka Pál Kozelníkon ; Barancsek János és Holik 
György Radvánban. Segédtanítókká: Hrdlicska József Poinikon; 
Szlaboczky Lajos N.-Szalatnán. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . B e s z t e r c z e b á n y a 
különféle javításokra 196 frtot költött, — Podlavicz Skubin iskolájára 
420 frtot fordított s szent Jakabon iskolát épit. — B r e z n o b á n y a 
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átvette a várostól a diszes, emeletes paplakot. L e h o t a befejezte uj 
temploma építését. L i b e t b á n y a iskolai adósságából 211 frtot tör-
lesztett, F.-M i c s i n y e leróvtarégi 210 frtnyi adósságát, a lelkész fize-
tését — személyhez kötve — 50 frttal javította; iskolájára 200 frtot 
költött. A l s ó-M i c s i n y e tornyot épített s harangot szerzett 600 frt 
költséggel. O c s o v a paplakára és iskolájára 50 frtot, ugyszinte 
P o i n i k 140 frtot adott ki. P a d v á n templom, paplak, iskolájára 
250 frtot. N.-Szalatna 97 frt s iskola adósságából 250 frtot törlesztett. 

D) S e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k . A badini község 
700 frtot engedett el az egyháznak. Beszterczebánya kapott: Huttner 
örököseitől 100 frtot. Bierman Vilmától 50 frtot. Ő Felségétől 150 frt. 
Zsedényi Ede ő Nmtsgától 100 frtot, a ker. és egyet, gyámintézettől 
100 frt. Besztercze várostól — anyagban — 300 frt. A kincstártól 
125 frtot. — A horháti és bábaszéki biztosítási díjakat ez idén is felügye-
lőjük ifj. Platthy György fizette. F.-M i c s i n y é n e k ez idén is Ha-
lassy Gyula felügyelő 20 frtot adományozott; szinte F.-Micsinye kapott 
a községtől 142 frtot. Chabada András 10 frtot hagyományozott. — 
O s z t r o l u c z k y G é z a a pelsőczi paplaképitésre 50 frtot aján-
dékozott. Pojnik kapott a községtől jelentékeny faanyagot; Filipcsa 
házastársaktól oltár gyászteritőt, Blatniczky Jánostól 116 frtot. — 
N.-S z a l a t n á n az altigyelő ifj. Platthy György a segédt. fizeté-
séhez évenkint 10 frttal járul. Skrecsko testvérek 18 frtot ajándé-
koztak. 

Az 1878-ik évben a Gusztáv Adolf-egylettől segélyt nyert: Ba-
gonya 35 frt 70 kr. Bánáti missió 595 frt 50 kr. Fótli 271 frt 35 kr. 
Nagy-Sz.-Miklós 71 frt 40 kr. Kács 17 frt 85 kr. K.-Semlak 29 frt 
75 kr. Neudorf 190 frt 42 kr. Újvidék 416 frt 8 kr. Buda 297 frt 53 kr. 
Pesti árvaház 44 frt 63 kr. Sándorfalva 83 frt 30 kr. Tisza-Sz.-Mik-
lós 29 frt 75 kr. Szeged 300 frt 50 kr. Török-Becse 44 frt 63 kr. 
Vácz 89 frt 25 kr. Fehértemplom 39 frt 86 kr. Resicza 44 frt 63 kr. 

2601 frt 68 kr. 

E) I. A papgyámolda tőkéje volt 
1877. junius 30-án . . . . 4009 frt 48 kr. 
1878. junius 30-ig . . . . 254 frt 72 kr. 

Összesen . 4264 frr 20 kr. 

II. A Glosius-Artner Karolina-féle alapítványból élveztek: Tur-
csányi Adolf, Fűrész Ferencz és Tamasko István János = 100 frtot; 
Kernuch Dániel, Gretzmacher János és Wünschendorfer János = 80 
fr tot ; Ritter Mária, Clementisz Cecília, Molitorisz Ernesztina, Mocs-
kónyi Jozefa, Okruczky Emilia, Szalay Katalin, Krausz Teréz és 
Fuhrmann Erzsébet = 60 frtot, Összesen 1020 frt. 
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A Glosius Sámuel- és Dániel-féle alapítványból élveztek 105 f r t t : 
Zsarnoviczky Gyula, Kolbenliayer Lajos, Zsakó János, Zwarényi Emil, 
Mokry Gyula, Masznyik Gyula, Ecler József, Nagy Zsigmond, Thomka 
Gusztáv, Wasskó Gyula, Szabó Sámuel és Bancsó Antal. Összesen 
1260 frt. 

F) Az esp. özv.-árvaintézetek állapotának kimutatása: 

E s p e r e s s é g T ő k e 
1877/8 

szaporodás 

Nyugdíja-
zottak 
száma 

Nyugdíj 
összeg 

Bács-szerémi lelkész 
Bánát 
Bars  
Békés 
Budapesti esperesség 
Honti „ 
Nógrádi lelkészi . . . . 

„ Bánóczy 
„ tanítói . . . . 

Pestmegyei 
Zólyomi közös . . . . 
Grenczner-féle . . . . 

9296 
9747 
1060 

30285 
39068 

7920 
19522 
12768 

4657 
23461 
10796 

2774 

468 
640 
104 

1629 
2505 

80 
2743 

477 
1939 
1069 

93 

13 
10 

1 
19 

6 
10 
15 
17 

19 
7 
4 

821 
680 

30 
1700 
1112 

600 
737 
871 

1340 
473 
104 

Összeg . . . . 171354 11747 121 8468 

G) Népmozgalom: 1877-ik év. 

E s p e r e s s é g Kereszt. Teraett. Eskett . Lélekszám 

Bács 
Bánát 
Bars  
Békés 
Budapest 
Hont 
Nógrád 
Pestmegye 
Zólyom 

3230 
1406 

100 
5688 

768 
662 

1654 
2159 
1377 

1721 
1176 

92 
3096 

709 
692 

1617 
1650 
1198 

657 
507 

27 
1123 

189 
200 
404 
539 
298 

63691 
27637 

3246 
91437 
14890 
22320 
41512 
41316 
37692 

Összesen . . . . 17044 11951 3944 343741 

H) I r o d a 1 o m. Bierbrunner Gusztáv egy épületes német ima-
könyvet adott ki. Győry Vilmos az uj testamentom evangeliomai és 
apostolok cselekedeteinek uj magyar fordítását eszközlé az angol bib-
liai társulat megbízásából. Doleschall Sándor „Evang. Confirmanden-
Unterricht" czimű vezérfonalat irt. Bacliát Dániel árvaházi naptárt 
az 1878, és 1879-ik évre irt szláv nyelven. Német Károly „Keresz-

2* 
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tény hit- és erkölcstant és kereszt, egyház rövid történetét" ; Haan 
Lajos „Dürer Albert családi nevéről" ; Hrdlicska egy Káté magya-
rázatot — irt, Krüger után. 

A kerület köszönetet szavaz Superintendens urnák e 
kimerítő jelentéseért s ennek egész terjedelmében jegyző-
könyvbe vételét határozza. 

2. Olvastatik a tavalyi gyűlés jegyzőkönyve. Ennek első pontja 
kapcsában felhivatnak az esperességek „a l e l k é s z v á l a s z t a s í 
s z a b á l y z a t " felől való nyilatkozásra: 

a többség „n em"-mel szavazván, a benyújtott tervezet 
megvitatás és nyilatkozattétel végett az esperességekhez 
leszállíttatik, s azok utasíttatnak, hogy nyilatkozataikat leg-
később 1879. julius l-ig küldjék be az elnökséghez, mely is 
mindazokat egybeállítás végett ugyanazon bizottsághoz teendi 
át, mely a tervezetet készítette, s ezennel utasíttatik az espe-
rességi vélemények alapján módosítandó újabb tervezetének, 
a jövő kerületi gyűlésre leendő beterjesztésére. 

3. Olvastatik a Székács-emlék alapítványt ideiglenesen kezelő 
bizottságnak az eddigi eredményről szóló jelentése s ezzel együtt az 
alapítvány ezentúli kezeléséről beterjesztett javaslata : 

a kerület a gyűjtést egyelőre még egy évig be nem fe-
• jezettneknyilvánítj a, s a gyűjteménynek kezelésével továbbra 

is az eddig működött bizottmányt bizza meg. 

4 . A kerületi törvényszék szabályszerűit, szavazás utján egy évre 
lévén ismét megválasztandó, az esperességek utasíttatnak, hogy sza-
vazataikat, 

Sárkány József mint elnök, Bodó Lipót és Thebusz Já-
nos urakból álló szavazatszedő bizottsághoz nyújtsák be, a 
gyűlés másodnapján, úgymint september 30-dikán, a gyűlést 
megelőző órában. A bizottság jelentése ugyanazon gyűlés 
elé lesz terjesztendő. 

5. A kerületi pénztár számadásai megvizsgálására 
Kemény Mihály ur elnöklete alatt, Belohorszky Gábor, 

Wladár Miksa és Bankó András urakból álló bizottság kül-
detik ki. Kemény Mihály bizottsági elnök úr a számadási 
okmányokat a gyűlés szine előtt legott átvette. 

6. A mult őaű jegyzőkönyv 7-ik pontja kapcsában 
a tanügyi bizottmány tagjaivá Veres Pál úr elnöklete 

alatt, Földváry Mihály, Szeberényi Andor, Tatay István, 
Hrencsik Károly, Bartholomaeidesz Gyula, dr. SzelényiKá-
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roly, Doleschall Sándor, Dlhányi Zsigmond és előadóul Batiz-
falvy István urak küldetnek ki. 

7. Felolvastatván az egyetemes felügyelő urnák a főtisztelendő 
superintendens urlioz intézett átirata, melyben az 1878. oktob. 2-dikára 
és következő napján tartandó egyetemes közgyűlésre képviselők kikül-
dését kéri: 

az egyetemes gyűlésre képviselőktil a kerületi és espe-
rességi elnökökön és főiskolai igazgatókon kivlil Osztroluczky 
Géza, Hrencsik Károly, Sréter Alfréd, Thebusz János, 
Bierbrunner Gusztáv, báró Podmanitzky László, Bankó 
András, Sárkány János, Sárkány Sámuel, Hanzély László, 
Bartholomaeidesz Gyula, Szeberényi Andor, Petz Gyula, 
Wladár Viktor, Doleschall Sándor, Zsigmondy Pál, Haberern 
Jonatlián, Tavaszi János, dr. Szelényi Károly és Győry 
Vilmos urak küldetnek ki. 

8. Ugyanazon jegyzőkönyv 9-dik pontja kapcsában az elnökség 
sajnálattal jelenti báró Baldácsy Antal úr halálát, 

mit is a közgyűlés részvevőleg vévén tudomásul, fel-
kéri az elnökséget, hogy a hagyomány-ügyet továbbra is 
figyelemmel kisérje. 

9. Ugyanazon jegyzőkönyv 10-dik pontja kapcsában olvastatik a 
felső tankerület népiskolai bizottságának következő jelentése : 

Méltóságos és Főtisztelendő Kerületi Gyűlés! 

Miután a népiskolai adatok, ismételt felszólításunk daczára a barsi 
esperesség részéről egyáltalában be nem küldettek, a nógrádiak pedig 
csakis f. hó 17-én, tehát oly időben érkeztek hozzánk, melyben ezen a 
fennálló utasitások tekintetbe vétele nélkül összehalmozott anyagot, 
legjobb akaratunk mellett fel nem dolgozhattuk többé : kénytelenek-
nek látjuk magunkat, tisztelettel kijelenteni, hogy — csonka s egészen 
liasznavehetlen munkát beterjeszteni nem akarván — ez alkalommal 
a szokott évi jelentéssel nem szolgálhatunk. S miután az ez idén ta-
pasztaltakból is újonnan merítettük azon meggyőződést, hogy műkö-
désünk az erre hivatott közegek kellő támogatása nélkül lehetet-
lenné válik, s hogy mink a tények ily állása mellett a nekünk kisza-
bott téren legkisebb sikerrel sem mozoghatunk: bátrak vagyunk a 
Főtisztelendő közgyűlést alázattal megkérni, miszerint vagy bennünket 
tisztünk alól kegyesen felmenteni, vagy azon lenni méltóztassék, hogy 
a népiskolák ügyében kerületileg hozott határozatok már valahára 
érvényre emeltessenek. 
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Kik is kiváló tiszteletünk kijelentése mellett maradtunk Buda-
pesten, 1878. sept. 21-ikén. A Főtisztelendő ker. gyűlés alázatos szol-
gái Doleschall Sándor Ede, bizotts. elnök. Scholz Gusztáv, bizotts. tag, 
Bachát Dániel, bizotts. tag, Falvay Antal, bizotts. tag. 

A kerület fájdalommal veszi tudomásúl a jelentésben 
kifogásolt mulasztásokat; a barsi esperességről megjegyzet-
tek felől azonban szomorúan elfogadja mentségül ezen espe-
resség felügyelőjének azon jelentését, hogy az itt történt 
mulasztás oka, nt. Massányi Mihály esperes urnák súlyos 
betegségében keresendő. Az esperességek szigorúan utasít-
tatnak ugy a felső, mint az alsó tankerületben, hogy a kivánt 
táblázatokat s netalán egyéb szükséges minden adatokat, a 
bizottság elnökéhez legkésőbb minden év augusztus 1-éjéig 
pontosan beküldjék; s a kerület, biztos reményében határo-
zata foganatosításának, a bizottság lemondását nem fogadja 
el, hanem a maga részéről minden támogatást Ígérvén, mű-
ködésök tovább folytatására felhívja. 

Olvastatik az alsó tankerületi népiskolai bizottság elnökének 
következő két jelentése: » 

Méltóságos és Főtisztelendő egyházkerületi Közgyűlés! 

A méltóságos és főtisztelendő egyházkerület 1877. oktober 8-dikán 
és következő napjain tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 11-ik pont-
jában foglalt indokolását annak: miért nem terjesztettem be mult év-
ben a kerület alsó részéből a népiskolai jelentést ? — ki kell egészíte-
nem azzal, a mi a jegyzőkönyv indokolásából kimaradt, hogy t. i. 
nemcsak a jegyzőkönyvben felhozott okból nem terjeszthettem azt be, 
hanem és főleg azért sem, mert a jelentés alapjául szolgáló rovatos 
iveket az egyik esperességből csak közvetlenül a gyűlés előtt, a bánáti 
esperességből pedig a gyűlés napjáig sem kaptam kezeimhez. Ugyan-
azon alkalommal a bánáti esperes úr megígérte, hogy a rovatos iveket 
mielébb be fogja küldeni, de miután azok mai napig sem érkeztek hoz-
zám, azt kell feltételeznem, hogy azok végleg elmaradnak. A három 
esperességből beérkezett adatok részleteikben feldolgozva, rég óta 
várták a még hiányzó adatokat, hogy azok egy egészszé összeállítha-
tók legyenek: de miután a várakozás lehetőségének legszélsőbb határa 
is túl van haladva, kénytelen vagyok az adatokat csonkán, úgy a 
hogy azok kezeimnél vannak, összeállítani. Jelentésem tehát csak 
három esperesség iskoláira terjed ki, — s még igy is csonka lett, a 
mennyiben a bácsszerémi esperesség némely rovatokat éppen ki nem 
töltött, a III . számú rovatos íven pedig egy egész iskolakörből hiány-
zanak az adatok. 
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A beérkezett adatok valamivel pontosabbaknak s így megbízha-
tóbbaknak látszanak, mint az előző évek adatai, — különösen áll ez a 
békési esperességről; — de még mindig igen sok kívánni valót hagy-
nak hátra. Nevezetesen újra fel kell említenem, hogy a pestmegyei és 
bácsszerémi esperességekből beérkezett rovatos iveken sok helyen az 
egymással összefüggő rovatok adatai feltűnő ellenmondásban állanak, 
tagadhatlan jeléül, hogy az egyik vagy másik rovat adatai tévesek. 
Ezúttal is kényszerülve voltam a rovatok adatain jóhiszemű igazításo-
kat tenni, a hol arra némi támaszom volt; néhol azonban, névszerint 
az iskolák jövedelmeinek részletes kimutatásánál és a kiadásoknál, ily 
igazításokra semmi alapom sem volt, s igy kénytelen voltam azon ellen-
mondásokat, mely ezen kimutatásoknál a részletek és főösszegek között 
fennforognak, egyes esperességek adataiból összeállított kimutatásba 
is átvinni, hol a részletes kimutatás adatainak kétségbe vont hitelessé-
gét egy kérdőjellel jeleztem. 

A három esperességből beérkezett adatok combinál asa a követ-
kező eredményeket mutatja: 

I. számú rovatos iv. 
1. A tankötelesek a lélekszámnak következő száztóliát teszik : • 
a) a békési esperességben: a 6—12 éves tankö-

telesek 12-0°/0 
a 13—15 éves tankötelesek 4 ,5% 
a 6—15 évesek összesen 16 '5% 

b) a pestmegyei esperességben: a 6 —12 éves tan-
kötelesek 11 "3% 
a 13—15 éves tankötelesek 4-0°/0 
a 6 —15 évesek összesen 15 • 3°/0 

c) a bácsszerémi esperességben : a 6—12 éves 
tankötelesek 14 '3% 
a 13—15 éves tankötelesek 5-6°/ 
a 6 —15 évesek összesen 19'9°/0 

d) a 3 esperességben összevéve: a 6 —12 éves tan-
kötelesek . 12-6°/ 
a 13—15 éves tankötelesek 4'70/0 
a 6 —15 évesek összesen 17'3% 

Az arány legkedvezőbb ez úttal a bácsszerémi esperességben. 
Nevekedés csak a békési esperességben mutatkozik, ellenben némi 
csekély csökkenés a bácsszerémi, s kissé nagyobb a pestmegyei espe-
rességben. Ezen három mozzanat kiegészíti egymást, úgy hogy a vég-
eredményben a 3 esperesség összes tankötelesei az összes lélekszám-
nak ugyanazon száztóliát teszik, mint a megelőző évben. 

2. A tankötelesek közül valósággal iskolába j á r t : 
a) a békési esperességben: a 6—12 évesekből 

elemi iskolába 94-0% 
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75-9° /o 

9 6 - 2 ° / 
5 5 - 3 7 
86-47, 

9 3 - l 7 o 
4 1 - 3 7 o 
7 9 . 4 7 0 

9 4 - 2 7 0 

3 5 - l 7 0 

a 13—15 évesekből ismétlőbe 21\570 
a 6—15 évesekből különféle iskolába . 

b) a pestmegyei esperességben: a 6—12 évesek-
ből elemi iskolába 
a 13 —15 évesekből ismétlőbe . . . . 
a 6—15 évesekből különféle iskolákba . 

c) a báesszerémi esperességben : a 6—12 évesekből 
elemi iskolába 
a 13 —15 évesekből ismétlőbe . . . . 
a 6—15 évesekből különféle iskolába . 

d) a 3 esperességből összevéve: a 6—12 évesek-
ből elemi iskolába 
a 13—15 évesekből ismétlőbe . . . . 
a 6—15 évesekből különféle iskolába . . . 79 470 

Ezen adatok a mult éviekhez hasonlítva, hol javulást, hol visz-
szaesést mutatnak, az összesített végeredmény azonban igen kevésben 
tér el a mult évitől. Az adatok általában véve azt tanúsítják, hogy 
a midőn a 6—12 éves tankötelesek iskoláztatása megnyugtató száz-
tólit mutat, a 13 —15 évesek iskoláztatása még mindig nem bir kellő 
érvényre emelkedni, különösen a békési esperességben, a hol ebben a 
tanyai és pusztai életviszonyok csaknem legyőzhetlen gátul szol-
gálnak. 

3. Ezen I. szánni ív rovatainak adataiból érdekes még megje-
gyezni, hogy az összes 6 15 éves iskolázottak közül j á r : 

a) a békési esperességben: felső nép- vagy polgári 
iskolába 0-24.7 0 
magánintézetekbe 0'66.°/0 
középtanodákba 0'90.70 

Összesen a háromféle tanitézetekbe . . 1'80.70 

b) a pestmegyei esperességben: felső nép- vagy 
polgári iskolába 0-16.% 
magánintézetekbe 0\10.70 
középtanodákba 0'66.70 

Összesen a háromféle tanintézetekbe . 0'92 0 / 
/ 0 

c) a báesszerémi esperességben: felső nép- vagy 
polgári iskolába 0 ' 0 4 . 0 / o 
magánintézetekbe 0-48.% 
középtanodákba 0\58.V0 

Összesen a háromféle tanintézetekbe. . l-10.°/0 
d) a 3 esperességben összevéve: felső nép- vagy 

polgári iskolába O'lö.Vo 
magánintézetekbe 0*4 8.70 
középtanodákba 0-74'70 

Összesen a háromféle tanintézetekbe. . l ' 3 7.°/0 
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Tehát a 3 esperesség összes iskolázott 6—15 éves tankötelezet-
teiből minden 1000 közül 13 jár csak a nevezett tanintézetek vala-
melyikébe, a mi feltűnően kevésnek látszik; — legkedvezőbb az arány 
a békési esperességben, hol 1000 iskolázott közül 18 jár a nevezett 
intézetek valamelyikébe. Ezek között pedig legtöbb — több mint fele 
— középtanodába jár. 

II. számú rovatos ív. 
A II. számú ívnek rovatai csak a békési és pestmegyei esperes-

ségekből vannak mind betöltve; a bácsszerémi esperességből sem az 
iskolamulasztások, — sem a tanulók képzettségi fokát mutató, — 
sem a tanítás nyelvét kitűntető rovatok nincsenek betöltve. — Ezen 
rovatok adataiból levont eredmény tehát csak a két előbb nevezett es-
peresség iskoláira vonatkozik. 

1. A népiskolai tanulók közül: 
a) békési esp.: télen-nyáron járt 86'3%, csak télen 13'7°/0 
b) a pestm. esp.: „ „ „ 86*6%, „ „ 13-4% 
c) a b.-szer. esp.: „ „ „ 87.8%, „ „ 12.2% 
d) a 3 esp. összev.: „ „ „ 86.6%, „ „ 13.1% 
a mi elég kedvező arány. 

2. Tankönyvekkel a tanulók csaknem mind el voltak látva, ugy 
hogy csak igen csekély töredéket tesz azok száma, a kiknek nem volt 
tankönyvük ; — nevezetesen : 

nem volt tankönyve a) a békési esperességben 0-09.°/0-nak 
b) a pestmegyei esperességben 0-38.%-nak 
c) a bácsszerémi esperességben 0-20.°/o-nak 
d) a 3 esperességben összevéve 0T 8.'%-nak 

tehát 10,000 tanuló közül csak 18-nak; — a békési esperességben 
pedig tízezer tanuló közül nem egészen 9 tanuló nem volt ellátva 
tankönyvvel. 

3. Az iskolamulasztásra vonatkozó adatokat csak a békési és 
pestmegyei esperesség vezette be a rovatokba. Itt természetesen csak 
az igazolatlan mulasztásokról lehet szó. — Ha ezen adatok megbíz-
hatók, a békési esperességben a tanulók iskolába járása jóval pontosabb 
mint a pestmegyei esperességben, pedig a viszonyok — (tanyai, szét 
szórt lakás) — ott kedvezőtlenebbek mint itt. Egy-egy tanulóra a bé-
kési esperességben 0*7, — a pestmegyei esperességben pedig több 
mint 3 igazolatlan mulasztás esik. — Ezen igazolatlan mulasztások 
közül csak minden 112-ik mulasztás volt büntetve, azonban, minda-
mellett, hogy a mulasztókra, vagy inkább szüleikre, a törvény szigora 
nem alkalmaztatott, az igazolatlan mulasztások száma nem épen túl-
ságosan nagy. Igaz, hogy a mulasztások jegyzése és számbavétele 
mindig nagyon önkénytes, s bár elismerem, hogy azt szabályozni s 
még inkább a felállítandó szabály megtartását ellenőrizni nem épen 
könnyű dolog, mégis sürgető szükségnek látom oly szabály felállítását, 
mely lehetővé tenné, hogy a mulasztások az egyházkerület minden 
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iskoláiban egyformán jegyeztessenek és vétessenek számba. Addig a 
mulasztásokra vonatkozó adatok igen kevéssé lesznek megbízhatók. 

Az idevonatkozó rovatok „büntetett" és „felmentett"-ekre osztá-
lyozzák a mulasztásokat. Hogy ez nem megfelelő felosztás, mutatja a 
rovatok eltérő betöltése is. A békési esperesség rovataiban a büntetett 
és felmentett mulasztások összege egyez az összes mulasztások össze-
gével ; a büntetett mulasztások összege be van vezetve az e czimet 
viselő rovatba, a nem büntetett mulasztások ellenben mind a felmentett 
mulasztások rovatába vannak vezetve, pedig alig hihető, hogy azok 
mind, ha csak utólagosan is formaszerüleg felmentve lettek volna. A 
pestmegyei esperesség rovataiban a büntetett és felmentett mulasz-
tások összege nem egyez az összes mulasztások összegével, sőt a két 
összeg között 2768-nyi jelentékeny különbség van. Mi történt ezen 
mulasztásokkal? csak feltételezni lehet, hogy azok vagy fel sem vol-
tak büntetés végett jelentve, vagy, ha voltak is, sem büntetve sem fel-
mentve nem lettek. 

4. Az iskolába járók közül 
a) a békési esp. : olvas 10* 1%, — olvas és ír áS'TVo^öS'SVo 
b)apestm. esp. : „ 12'9°/0, — „ „ „ 48 ' 4 °v 51'3°/0 
a bácsszerémi esperességből hiányzik az adat. 
A két esperességben az olvasni és irni tudók száztólia elég ked-

vező ; - - csakhogy itt is világosabban kellene meghatározni: kik veendők 
az irni tudók osztályába, mert ha az irni kezdők is felvétetnének, az 
irók száztólia sokkal nagyobb lenne mint az olvasóké, miután nemcsak 
a szótagolók, hanem a betlizők is kezdenek már irni. 

5. A tanítók hivataloskodásának évei középszámítással a békési 
esperességben 14 év, a pestmegyeiben 16.3. év; — a bácsszerémi 
esperességből nincsen adat. 

6. Az alkalmazott rendes és segédtanítók közül: 
a) a békési esp.: képesített 61'4°/0 nem képesített 38-6°/0 
b) a pestm. esp.: „ 61-7°/0 „ „ 38'30/0 
c) a bácssz. esp.: „ 83'4°/o „ „ 16-6°/0 
d) a 3 espb. összesen: „ 68-4% „ „ • 31-6°/0 

a nem képesített tanítók nagyrészét teszik a tanyai tanítók. 
7. Az alkalmazott tanítóknak 81'6°/0-a rendes tanitó, 18'4°/0-a 

pedig segédtanító, vagy inkább nem rendes tanitó, — mely magas 
száztólit nagy részben a békési esperességben nagyobb számban létező 
úgynevezett tanyai tanítók eredményezik, hol a segéd és ily nem 
rendes tanítók a tanítói személyzetnek 25°/u_át teszik. 

8. Egy tanteremre esik a békési esperességben 110, — a pest-
megyei esperességben 76 tanuló, — a kettőben együttvéve 97 tanuló. 
A bácsszerémi esperességből nincsen adat, de a mennyiben a többi 
rovatok adataiból kiszámítani lehet, egy tanteremre esik 133 tanuló. 

Egy tanítóra a békési esperességben 108, — a pestmegyeiben 
74 tanuló esik. A bácsszerémiből adat nincs, de a tanulók számát a 



27 

tanítók számával elosztva, egy-egy tanítóra 115 tanuló esik. A három 
esperességben összevéve egy-egy tanítóra 101 tanuló esik. 

9. A tanítás nyelvére vonatkozó adatokat csak a békési esperes-
ség nyújtott. A békési esperességben a tanítási nyelv az iskolák 
62-7°/0-ban tót, 27'7%-ban magyar, 5'370-ban német, 4-3%-ban 
vegyes. A pestmegyei és bácsszerémi esperességből az illető rovat nincs 
betöltve. 

10. Az iskolaépületnek: 
a) a békési esp.: az egyház sajátja 84'0°/&, bérelt 16'00/<> 
b) a pestmegyei esp.: „ „ „ 89*870, „ 10'2% 
c) a bácssz. esp.: '„ „ „ 93,5°/0, „ 6 '5% 
d) a 3esp. öszevéve : „ „ „ 88'4o/

0, „ 11'670 
11. A 3 esperesség összes iskoláinak 88'80/0-a jó karban van, és 

csak ll'2°/o-a van rosz karban, a mi tekintettel arra, hogy a rosz kar-
ban levők legnagyobb része valószínűleg a bérelt és tanyai iskola-
épületek, nem kedvezőtlen arány. 

12. A 3 esperesség összes iskoláinak 94-4°/0-ában az iskolaterniek 
és tanítói lakok ugyanazon épületben vannak, 5'6°/0-ában pedig ezek 
külön helyiségekben vannak. 

13. Faiskolákkal bir: 
a) a békési esperességben az iskolák . . . 8'5'Vo 
b) a pestmegyei esperességben az iskolák . 37"3% 
c) a bácsszerémi ,, ,, ,, : 22'6°/0 
d) a három ,, ,, ,, . 20*5°/0 

Ezen adat azonban a valóságnak nem felel meg, s különösen a bé-
kési esperesség iskoláit a valónál sokkal roszabb színben mutatja fel. 
S ez onnét ered, mert a nagyobb egyházak 15—20 iskoláinál csak egy 
faiskola vétetik fel. Igaz, hogy az egyháznak csak egy faiskolája van, 
de a mely valamennyi iskolájának szolgál, s ha helyes arányt akarunk 
felmutatni, annyiszor lenne felveendő, a mennyi iskolája van azon 
egyháznak, — mert valóban minden iskolának van faiskolája, ha az 
egy tagban van is. 

14. A 3 esperesség összes iskoláinak 73'570-nál a tanitólak mel-
lett van kert, 26/5%-nál pedig nincs. 

15. Torna van : 
a) a békési esperesség iskoláinak . . l T % - u á l 
b) a pestmegyei ,, ,, . . . 6-8°/°-nál 
c) a bácsszerémi ,, ,, 6'4%-nál 
d) a három „ ,, . . . 4-6°/0-nál 

A mi azt mutatja, hogy a tornászat az elemi iskoláknál nagy 
részben még mindig csak pium desiderium. 

16. A tanszerek rovataiban kimutatott összes tanszerekből egy-egy 
iskolára esik: 

a) a békési esperességben 28 darab 
b) a pestmegyei ,, 14 ,, 



28 

c) a bácsszerémi esperességben . . . . 28 darab 
d) a három esperességben összevéve . . . 24 ,, 

17. Iskolai könyvtárak vannak : 
a) a békési esperősség iskoláinak . . . 11'7%-nál 
b) a pestmegyei ,, ,, . . . 8'5%-nál 
c) a bácsszerémi ,, . ,, . . . 6-4%-nál 
d) a három esperességek összes iskoláinak 9'3%-nál 

A békési esperesség könyvtáraiban összesen 1309 kötet van, s igy 
egy-egy iskolai könyvtárra esik 119 kötet. A pestmegyei és bácssze-
rémi esperességek iskolai könyvtárainak kötet-száma nincs jelezve. 

III . számú rovatos iv. 
A III . számú iv rovatainak adatai a bácsszerémi esperességböl 

csonkák, a mennyiben egy egész — a határőrvidéki — iskolai kör 
adatai teljesen és minden rovatból hiányzanak; az ív utolsó 4 ro-
vatában az egész esperességböl hiányzanak az adatok. Továbbá a pest-
megyei és bácsszerémi esperességekből az iskola jövedelmeinek rész-

. letes kimutatása a jövedelem fő-összegével nem íit össze. Az alább 
kimutatott eredmény tehát nem fog teljesen megfelelni, — de fel kelle 
használnom azon adatokat, melyek kezeimhez jutottak, s a kimuta-
tandó eredmény talán igy sem fog a valóságtól nagyon eltérni. 

A III . számú rovatos iv, ha adatai megbízhatók, igen érdekes és 
tanulságos tájékozást nyújt, a mint a következőkből látható : 

1. Az iskolajövedelem tekintélyes összegéből jut egy-egy iskolára : 
a) a békési esperességben . . . . 702 frt 10 kr. 
b) a pestmegyei ,, . . . . 581 ,, 90 
c) a bácsszerémi ,, . . . . 483 ,, 80 
d) a 3 esperességben összevéve . . 601 „ 7 5 

A bácsszerémi esperessségben valószínűleg azért tesz a jövede-
delem tetemesen kisebb összeget, mert a termények ára és a föld jöve-
delme kisebb értékben van pénzre fordítva, mint a többi esperességek-
ben, mit a következők is gyaníttatnak. 

2. Ezen jövedelem részint készpénzben, részint terményekben fo-
lyik be, és pedig 

a) a békési esperességben: készpénzb. 58'5°/0 term. 41'5° 0 
b) a pestmegyei „ „ 42*9% „ 57T0/« 
c) a bácsszerémi „ „ 73*8% » 26 ,2% 
d) a 3 esperességb. összevéve „ 57'4°/0 „ 42 '6% 

A bácsszerémi esperességben túlnyomó a pénzbeli bevétel 
száztólia, a mi valószínűleg onnét származik ; mert a termények csekély 
pénzértékben vétettek fel. 

3. Ezen jövedelem származik : 

ii 
ii 
55 
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békési es- pestmegy. bács-szer. a 3 espe-
perességb. esperes. esperes. rességben 

1. ingatlan vagyonból 12.7% 30.3% 20.5% 19.1% 
2. tőkékből 0.2% 1.3% 1.4% 0.7% 
3. tandij b ól- 4.8% 5.7% 1.8% 4.4% 
4. községi segélyből . 1-4% 3.7% 7.1% 3.5% 
5. egyházi segélyből . 78.8% 53.1% 68.2% 69.6% 
6 . egyéb forrásokból. 2.1% 5.9% 0 .0% 2.7% 

Állami segélyben a 3 esperesség egy iskolája sem részesül;a 
községi segély is igen csekély részét teszi az iskola jövedelmének; az 
ingatlan vagyon és iskolai tőke is, bármily tekintélyes összeget is 
képvisel a két rovat, csak egy ötödét adják az iskolajövedelemnek; 
ennek tehát legnagyobb részét az iskolákat fenntartó egyházak 
nyújtják. 

4. Az ingatlan vagyon a kimutatott becsérték szerint jövedelmezett: 
a) a békési esperességben 6T% 
b) a pestmegyei esperességben 7*0% 
c) a bácsszerémi esperességben 4 - 7% 
d) a 3 esperességben összevéve 6*2% 

A bácsszerémi adat azt mutatja, hogy vagy az ingatlan vagyon 
van túlságosan magasra becsülve, vagy, ami valószinübb, az abból nyert 
termények vannak alacsony árban pénzre forditva. 

5. Az iskolák tőkéi elég magas száztólira vannak kihelyezve; 
nevezetesen: a) a békési esperességben . . . . 8'6%-ra 

b) a pestmegyei esperességben . . . 9'0%-ra 
c) a bácsszerémi esperességben . . . 6'0%-ra 
d) a 3 esperességben összevéve . . 7,5°/0-ra 

6. Az ingatlan vagyon értéke tetemes összeget képvisel; á 3 es-
perességben összesen 391,376 forintot; ellenben a tőke feltűnően ke-
veset, a 3 esperességben összesen 12,691 forintot. 

7. A tandij az iskolajövedelemnek csekély száztóliát teszi, s igy 
az sehol sem lehet magas. A békési esperességben a tandijjövede-
lemből egy-egy tanulóra esik 30 kr. — a pestmegyei esperességben 
42 kr., a bácsszerémiben csak 8>/2 krajczár. A valóságban és egyes 
iskoláknál ez természetesen jóval nagyobb, mert a békési esperességben, 
és valószínűleg a többi esperességekben is, némely egyházakban 
semmiféle tandij nem fizettetik. 

8. A kiadási rovatok azt tanusitják, hogy vagy ezek, vagy a jöve-
delmi rovatok adatai nem helyesek. A kiadás mind a 3 esperességben 
nagyobb mint a jövedelem, és pedig a 3 esperességben összevéve 2222 frt 
79 krral s illetőleg, ha a részletes kimutatás adatait veszszük alapul, 
2387 frt 19 krral tesz a kiadás többet mint a jövedelem. Már pe-
dig a kiadásnak fedeztetnie kellett, s igy a fedezetetet még azon 
esetben is, ha az netán kölcsön utján történt volna, fel kellett volna 
venni a jövedelmi források utolsó rovatába. 
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9. A kiadások összegéből fordíttatott: 
békési es- pestmegy. bács-szer. a 3 esp. 
perességb. esperes, esperes összesen 

1. rendes tanítók fizetésére . . . 79.2°/0 8 7 . 0 % 8 6 . 7 % 82 9 % 
2. segéd (tanyai) tanítók fizetésére 8 . 4 % 2 . 8 % 2 . 6 % 5 . 6 % 

tehát tanítók fizetésére összesen ~ 8 7 . 6 % 8 9 . 8 % 8 9 . 3 % 8 8 . 5 % 
3. fűtés, tisztogatás, javításokra. . 9 . 9 % 8 . 5 % 9 . 0 % 9 . 3 % 
4. tanszerekre 1.6° 0 0 . 6 % 1 . 3 % 1 - 3 % 
5. szegény gyermekek számára . . 0 . 3 % 0.2° 0 0 2 % 0.3° 0 

6. különfélékre . . . . . . 0.6° 0 0 . 9 % 0 . 2 % 0 . 6 % 
10. Egy-egy tanitó fizetése tesz középszámitással: 

békési esp. pestm. esp. bács-sz. esp. a 3 esp. össz. : 
rend. tanitóé : 738 frt 25 kr. 543 frt 96kr. 442 frt 50 kr. 586 frt 43 kr. 
segédtanítóé: 2 3 6 f r t 6 0 k r . 1 5 8 f r t l l k r . 6 5 f r t 8 3 k r . 176 frt 66 kr. 

11. Az iskolák összes kiadásait az összes népiskolai tanulók szá-
mával összevetve, kitiinik, hogy egy-egy tanulónak egy évi iskoláz-
tatása kerül: 

a) a békési esperességben 6 frt 48 krba 
b) a pestmegyei esperességben . . . 7 frt 51 krba 
c) a bácsszerémi esperességben . . . 4 frt 25 krba 
d) a 3 esperességben összevéve . . . 5 frt 69 krba 

A bácsszerémi esperesség csekélyebb arányszámát ugy e pont-
ban, valamint a megelőző pontban valószínűleg azon ismételve érintett 
körülmény adja, hogy úgy a föld jövedelme, valamint a termények 
értéke csekély árban van számítva. 

12. A tanítók a tanítói hivatalon kivlil foglalkoztak még: 
a) a békési esperességben 1 lelkészi, kettő pedig segédlelkészi 

hivatallal; — a tanyai tanítók között van 2 iparos és 7 földmivelő, kik 
természetesen a tanfolyam alatt csupán tanítással foglalkoztak. 

b) a pestmegyei esperességben 4 tanitó egyszersmindlelkész is. 
a bácsszerémi esperességből nincs adat. 

13. A békési és pestmegyei esperességekben az iskolákat a tan-
felügyelők csak részben látogatták; — a bácsszerémi esperességből 
nincs adat. 

14. Ugyancsak a békési és pestmegyei esperességek jelentéseiből 
az tűnik ki, hogy a polgári hatóságok megkeresése a törvényes segéd-
letért csak részben mutatott eredményt,—nagy részben eredménytelen 
volt. A bácsszerémi esperesség erről jelentést nem tett. 

15. Végre a pestmegyei esperességből két uj iskolának alakulása — 
(vagy csupán építése? — a mi nem mindegy) — jelentetik; — d e egy-
szersmind két felekezeti iskolának községi iskolává történt átalakítása. 

A csonka és nem mindenütt teljesen megbízható adatok fennebbi 
combinálása nemcsak érdekes, hanem tanulságos is, s tanügyünket sok 
oldalról megvilágítja s arról teljesebb átnézetet nyújt. — Mennyivel 
értékesebbek lennének ezen adatok s az azokból levont tanúság, ha 
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a méltóságos és főtisztelendő egyházkerület eszközölni birná, hogy a 
rovatos ívek nemcsak mulhatlannl és annak idejében beküldessenek, 
hanem hogy a rovatok pontos és megbízható adatokkal be is töltes-
senek ! 

Midőn az idevágó intézkedésre a méltóságos és főtisztelendő egy-
házkerületet ismételve felkérném, a jelentésem alapjául szolgált ro-
vatos íveket mellékelve, mély tisztelettel vagyok 

Szarvason, 1878. juníus 14-én. A méltóságos és főtisztelendő 
egyházkerületi közgyűlésnek alázatos szolgája Sárkány János, a nép-
iskolai bizottmány elnöke a bkerület alsó részében. 

Jelentés az 1877/8-dik évi népiskolai tanügyről a bányai ág. liitv. 
evang. egyházkerület alsó részéből. 

Főtisztelendő és Méltóságos egyházkerületi közgyűlés! 
Hódoló tisztelettel fogadván a Főtisztelendő és Méltóságos egy-

házkerület általam is helyesnek ismert azon mult évi határozatát, mely 
szerint a népiskolai tanügyről szóló jelentést az egyetemes gyűlés ha-
tározatától eltérőleg még azon évben kivánja tárgyalás végett beadatni, 
melyben a tanév bevégződött, van szerencsém hivatalos jelentésemet a 
lefolyt 1877 8-diki tanévről a következőkben beterjeszteni. 

Ez úttal a bánáti esperesség rovatos jelentését is megkaptam; 
azonban e rovatos jelentésnek csak I-ső ive vonatkozik az esperesség 
összes népiskoláira, a I I . és III . iv az esperességi egyházak népisko-
láinak csak kisebb részére terjeszkedik ki, az egyházak nagyobb 
részének iskolái községi jelleggel birván, ezekre a jelentés nem terjesz-
kedik ki. 

Az 1876/7-diki tanévről szóló jelentésemben örömmel jegyeztem 
meg, hogy a rovatok pontosabb és megbízhatóbb adatokkal látszanak 
betöltve. Ezt ez úttal, fájdalom, csak részben állíthatom. A békési 
esperességi adatok még tűrhetően vannak összeállítva, a bácsszerémi 
esperesség adatainak összeállításában is tagadhatathan haladás mutat-
kozik : ellenben a pestmegyei kimutatás a mult évinél is sokkal hibá-
sabb, s annyira össze nem vágó adatokat tartalmaz, hogy ismét és több 
helyen jóhiszemű önkényes módosítást kelle tennem, ha kimutatást 
jelentésem keretébe akartam vonni, — a bácsszerémi kimutatás még 
csak összegezve sem volt. A három első esperesség az egyes körlelké-
szek részletes jelentéseit is rendelkezésemre bocsátotta, s ha az össze-
állításban a téves adatok miatt el nem igazodhattam, módomban volt 
a részletes kimutatásban után nézni s a hibát lehetőleg helyre hozni, 
a bánáti esperesség ezeket be nem küldte, s igy a hibáknál ezeket tá-
jékozásul nem is használhattam. A téves adatok itt-ott azon feltevésre 
jogosítanak, hogy azok előtt, kik a téves adatokat bejegyezték vagy 
a kimutatást összeállították, a kerület idevonatkozó utasításai isme-
retlenek. Valahára még is módot kellene találni, hogy ezen rovatok 
pontos és összevágó adatokkal töltessenek be; annyit pedig mégis tán 
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meglehetne követelni azoktól, kik e fontos ügyet kezelik, hogy legalább 
a kerület által kiadott, ha nem is teljesen kielégítő utasításokat meg-
olvassák s azokhoz alkalmazkodjanak. 

A bányai egyházkerület alsó részéből, nevezetesen a békési, pest-
megyei, báesszerémi és bánáti esperességekből beérkezett adatok a 
a következő eredményt mutat ják: 

Az I-ső rovatos iven. 
1. A lélekszám a 3 első esperességben — a bánátiból mult évben 

nem érkezett be kimutatás — a mult évihez képest 3297 lélekszapo-
rodás mutatkozik. Ez örvendetes lenne, ha az egyes esperességek rész-
letes kimutatása az adatok alapossága iránt némi kétséget nem támasz-
tana. Ugyanis ezen adatok szerint a békési esperesség szaporodott 
volna 4212 lélekkel, a pestmegyei fogyott 1239-el, a báesszerémi sza-
porodott volna 324-el. A békési esperesség adatáról meglehetős biz-
tossággal állíthatom, hogy téves, mert azon adatok, miket az esperes-
ség minden egyházából külön, mint volt esperes, más úton szereztem, 
erősen elütnek, a mennyiben ezek szerint az esperesség összes lélek-
száma 1539-el kevesebb, mint a mennyire azt a rovatos kimutatás 
teszi. Pedig ezen adatok már azért is fontosak, s azért a lehető pontosak-
nak kellene lenni, mert a legközelebb következtetések, a tankötele-
seknek a lélekszámhoz arányított százaléka, ezen adatokon alapulnak. 
Bár erős gyanúm van ezen adatok alapossága iránt, számításom alap-
jául nem vehetek mást, mint azon adatokat, melyek kezeimhez érkez-
tek. Megjegyzem még, hogy a bánáti esperességben 365 lélekkel ke-
vesebb van kimutatva, mint a eholera-év utáni 1874-diki egyházi 
névtárban. 

2. A tankötelesek a lélekszámnak következő százalékát teszik: 
a) a békési esperességben: 

a 6 —12 évesek 11'9% a mult évihez képest—0'l°/0 
a 13—15 „ 5-0% „ „ „ +0 -5% 

összesen a 6—15 „ 16*9% „ „ „ + 0 . 4 % 
b) a pestmegyei esperességben: 

a 6 — 1 2 évesek l l - 7 % a mult évihez képest 4 - 0 , 4 % 
a 1 3 - 1 5 „ 5 - 0 % „ „ „ + l - 0 7 o 

összesen a 6 —15 „ 16 '7% „ „ „ +1*4% 
c) a báesszerémi esperességben: 

a 6—12 évesek 14-2% a mult évihez képest—0'1% 
a 13—15 „ 5-7% „ „ „ 4 0 . 1 % 

összesen a 6—15 ,, 19 -9% ,, ,, ,, = 
d) a bánáti esperességben : 

a 6—12 évesek 13-2% 
a 13—15 „ 5-8°/( ,, O O lo 

„ 19-0% 
e) a 4 esperességben összevéve: 

összesen a 6—15 ÍO'O0' 

mult évbeii nem volt 
kimutatva. 



33 

0 0 a 6—12 évesek 12• 7°/0 a mult évihez képes t - fOT 
a 13—15 5'30/0 „ „ ' „ +0-5% 

összesen a 6—15 „ 17'9% „ „ „ +0-6% 
Úgy az egyes esperességekbeu — kivéve a bánátit, mely mult 

évben kimutatást nem küldött, s igy hasonlítás nem tehető, — vala-
mint a négy esperességet összevéve, a tankötelesek száma több mint fél 
százalékkal szaporodott. 

3. A tankötelesek közül valósággal járt iskolába: 
a) a békési esperességben: mult évihez képest 

a 6—12 évesekből elemi iskolába . . 98.770 + 4.7% 
a 13—15 évesekből ismétlő iskolába . 28.1% + 6.6% 
a 6—15 évesek közül különféle iskolába 79.7% -f- 3 .8% 

b) a pestmegyei esperességben : 
a 6 — 12 évesekből elemi iskolába . . 93.8% — 2.4% 
a 13—15 évesekből ismétlőbe . . . 58.9% + 3.6% 
a 6—15 évesek közül különféle iskolákba 84.1° / 0 — 2.3% 

c) a bács-szerémi esperességben : 
a 6—12 évesek elemibe 93.6% + 0.5% 
a 1 3 - 1 5 évesek ismétlőbe . . . . 13.3% — 2 8 . 0 % 
a 6—15 évesek közül különféle iskolákba 73.4°/0 — 6.% 

d) a bánáti esperességben : 
a 6—12 évesekből elemibe . . . . 94.9%) mult évben 
a 13—15 évesekből ismétlőbe . . . 45.9% > nem volt 
a 6—15 évesekből különféle iskolákba . 77.2%) kimutatva 

e) a 4 esperességben összevéve: 
a 6—12 évesekből elemibe . . . . 94.9% + 0.7% 
a 12—15 évesekből ismétlőbe . . . 31.1% — '4.0°/° 
a 6 - 1 5 évesekből különféle iskolákba . 77.3% — 1.8% 

A békési esperességben minden tekintetben, a pestmegyeiben csak 
az ismétlő iskolások, a bácsszerémiben pedig csak az elemi iskolá-
sok százaléka nevekedett; ellenben a pestmegyei esperességben az 
elemi iskolások, a bácsszerémiben pedig az ismétlő iskolások száza-
léka, ez utóbbi pedig igen nagy mértékben — 28% - csökkent, minek 
természetes következése, hogy az utóbb nevezett esperességben, vala-
mint végeredményben az összes 4 esperességben az iskolázottak száza-
léka csökkent, csupán az elemi iskolásoké emelkedett 0'7%-val. Ez 
adatokból világosan kitűnik, hogy népünk az ismétlő iskolákkal még 
mindig nem barátkozott meg, s e tekintetben az iskoláztatás nemcsak 
nem emelkedett, hanem nevezetesen hanyatlott. 

4. Ugyanezen I-ső iv adataiból kitűnik, hogy az összes 6 — 15 
évesek közül jai* : mult évihez képest 

a) a békési esp.: felső nép vagy polgári iskolába . 0.34% + 0.10% 
magánintézetekbe 0.34% — 0.32% 
középtanodákba 0.88% — 0.02% 

Összesen . . . . 1.56% — 0.24%, 
3 
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mult évihez képest 

b) a pestm. esp.: felső nép vagy polgári iskolába . 0.16°/0 + 0.02% 
magánintézetekbe 0.12% 
középtanodákba 0.37°/0 — 0.29% 

Összesen . . . 0.65°/^ — 0.27% 
c) abács-sz.esp.: felső nép vagy polgári iskolába . 0 '08% + 0.04% 

magánintézetekbe 0.08° „ — 0.40% 
középtanodákba . . . . 0.34% — 0.24% 

Összesen . . . . 0.50% — 0.60% 
d) a bánáti esp.: felső nép vagy polgári iskolába . 1.07% ] mult év-

magánintézetekbe . * . . . . 0.05% í ben nem 
középtanodákba 1.00% í volt ki-

Összesen . . . . 2.12% ) mutatva 
e) a 4e . összev.: felső nép vagy polgári iskolába . 0.32° 0 + 0 . 1 7 % 

magánintézetekbe 0.19% — 0.29% 
középtanodákba 0.64% — 0.10° 0 

Összesen . . . 1.15% — 0.22% 
Ezen adatok azt mutatják, hogy a felső nép vagy polgári isko-

lák tanítványainak száma mindenütt valamivel nevekedett; ellenben a 
magánintézetek és középiskolák tanítványainak száma csökkent. Elő-
ször történik, hogy a középtanodák tanítványai között 2 nőnövendék 
is mutattatik ki. 

A II-dik rovatos iven. 
A II-dik rovatos iv tudvalevőleg csak a népiskolára vonatkozik, 

s ennek első rovatába az I-ső iven kimutatott népiskolai növendékek 
száma viendő át. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezt sem figyelte 
meg minden esperesség, s ezen rovatba egy nem tudom honnét vett 
önkényes számot vezetett be, mely sem a népiskolai, sem az összes 
6 —12 éves növendékek számával nem egyezik. Ismételve megjegy-
zem, hogy ezen iv II-dik rovatától kezdve a bánáti esperességnek csak 
felekezeti iskolái vétetnek tekintetbe. 

1. A népiskolai növendékek közül j á r t : 
a) a békési esp. : télen-nyáron 91*4% + 5-1% éj •= 8.6% 
b) a pestm. esp.: „ „ 92-9% + 6*3% 7.1% 
c) a bács-szer. esp.: „ „ 86'1% — 1*7% | | 13.9% 
d) a bánáti esp.: „ „ 6 3 - 0 % — - 9 \ 37.11% 
e) a 4 esp. összev.: „ „ 88.6% + 1 ' 7% J I 11.4°/o 
Az iskolázás tökéletesbült tehát a békési és pestmegyei esperes-

ségekben, ellenben a bács-szerémiben valamivel hanyatlott. A bánáti 
esperességben a népiskolai növendékeknek több mint harmadrésze 
csak télen jár iskolába. 

2. Feltűnő különbség mutatkozik a mult s az ez évi kimutatás 
között arra vonatkozólag: miként voltak a népiskolai növendékek 
tankönyvvel ellátva? Nem volt tankönyve : 



35 

a) a békési esp.: a növendékek 0.38%-nak N -f- 0.29°/0 
b) a pestmegy. esp.: ,, ,, 0.05%-nak -g -g —O.33°/0 
c) a bács-szer. esp.: ,, ,, 4.13°0-nak j=L + 3.93°/0 
d) a bánáti esp.: ,, ,, 5.54%-nak ^ M — — 
e) a 4 esp. összev.: ,, ,, 1.97%-nak 3 + 7 . 7 9 % 
Mig a mult évi adatok nyomán azt jelenthettem, hogy 10,000 

tanuló között csak 18 nem volt ellátva tankönyvvel, az ez évi ada-
tokból azt kell jelentenem, hogy 10,000-ből 197-nek nem volt tan-
könyve. Feltűnő sok növendékeknek nem volt tankönyve a bács-
szerémi esperességben, több mint 5% száztóli és a bánáti esperesség-
ben, hol csaknem 6-nak százból nem volt tankönyve. 

3. A mulasztási rovatok adatai csak nem használhatlanok. Magu-
kon hordják annak nyomát, hogy a mulasztások nem egyformán 
jegyeztettek, s igen hihető, hogy az egyik esperességbőla mulasztók, 
másik esperességben a mulasztások száma van bejegyezve, a mi ter-
mészetesen két igen különböző dolog. Utalnom kell újra annak szük-
ségére, hogy a mulasztások mikénti jegyzésére világos utasítás 
adandó. Ezen rovatnak nem lehet más czélja, mint az iskolázás pon-
tosságát vagy hanyagságát kimutatni, ezt pedig csak az igazolatlan 
mulasztások kimutatása tünteti ki. Véleményem szerint ezen rovatba, 
nem a rovat czime és az utasitás szerint a mulasztók száma, — mert 
ez nem mutathatja ki az iskolázás pontosságát vagy hanyagságát, a 
mennyiben a legpontosabban iskolázottak is nagy számban lesznek 
a mulasztók sorában, — hanem csupán az igazolatlan mulasztások 
jegyzendők be, s ennek fog aztán megfelelni a következő két rovat is, 
melyekben részint a felmentett, részint a büntetett mulasztások száma 
mutattatik ki. 

A jelen adatokból annyi még is kitűnik, hogy a mulasztások igen 
csekély mértékben büntettettek; ha a büntetések számát a tanulók 
számához.arányítjuk, feltéve, hogy egy tanulót sem ért ismételt bün-
tetés, ugy minden 108-dik gyermekre esik egy büntetés ; ha pedig az 
itt, habár hibásan kimutatott mulasztások számával vetjük össze, csak 
minden 437-dik mulasztás lett büntetve, a békési esperességben pedig 
csak minden 1165-ik. 

4. Az iskolából kilépett növendékek képességét akarja kimutatni 
a következő két rovat. Az adott utasitás nem magyarázza meg eléggé: 
kik értendők az iskolából kilépettek alatt? Azok-e csupán, kik a nép-
iskolából végleg kiléptek? ez esetben a rovat meglehetősen felesleges, 
mert népiskoláinkat ugy ismerem, hogy bízvást lehet állítani, hogy a 
teljesen bárgyúk kivételével, mindnyájan tudnak irni és olvasni, sőt 
az iskolázottak legnagyobb része már az első tanév végén olvas és 
irni is kezd. Vagy azok, kik az egyik osztályból a másikba, s gyak-
ran az egyik tanító keze alól a másik tanító keze a l á jönnek? — s 
ekkor igen is lesz különbség az adatokban. Szerintem, ha e rovatok 
továbbra is megtartatnak, azokba azt kellene bejegyezni: az összes 

3* 
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tanulók közül hányan vannak, a kik f o l y é k o n y á n olvasnak és Ír-
nak ? — Az előttem fekvő adatok tájékozatlanságra mutatnak ; — a 
békési esperesség 938 olvasni és 5253 olvasni és irni tudót, összesen 
tehát 6191-et mutat ki, — már pedig 11292 tanulóból ennyi nem lép-
hetett ki végleg az iskolából; a pestmegyei esperesség 336 olvasni és 
2265 olvasni és irni tudót, tehát összesen 2601-et mutat k i ,— az sem 
lehetséges, hogy 4429 tanulóból ennyi hagyta volna el végleg az isko-
lát, ellenben a bács-szerémi és bánáti esperességek adatai azt mutat-
ják, hogy itt csak a végleg kilépettek jöttek számításba. Ily külön-
böző alapon beadott adatokból lehetetlen a képességi fokot levonni. 

5. A tanítók hivataloskodásának éveit mult évben a békési és 
pestmegyei ez évben, csak a békési és bánáti esperességek mutatták 
ki. A békési esperességben a tanítók hivataloskodásának ideje közép-
számítással 14.1, egy tized évvel több mint a mult évben; a bánáti 
esperességben 14.8. E két esperességben összevéve 14.5. 

6. A négy esperességben alkalmazott 250 tanító közül: 
a) a békési esp. : 106 tanítója között képesített 84 = 7 9 . 2 % nem kép. 22 = 2 0 . 8 % 
b) a pestm. esp. : 55 „ „ „ 4 3 = 78 .2% „ „ 12 = 2 1 . 8 % 
c) a b.-sz. esp.: 72 „ „ „ 64 = 88.9°/0 „ „ 8 = 1 1 . 1 % 
d) a bánáti esp . : 17 „ „ „ 14 = 8 2 . 4 % „ „ 3 = 1 7 . 6 % 
e) a 4 esperes . : 250 „ „ „ 205 = 8 2 . 0 % „ , 4 5 = 1 8 . 0 % 

Ezen adatok a mult éviektől nagyon eltérnek, nevezetesen a ké-
pesített tanítóknak az összes tanítók számához arányított százaléka: 

a) a békési esperességben 17.8%-al 
b) a pestmegyei ,, 16.5%-al 
c) a bacsszeremi ,, 5.5%r al 
d) a 3 esper. összevéve 13.6%-al nagyobb mint a mult évben. 
Ez nagyon örvendetes haladás lenne, ha valóságon alapul, de 

attól tartok, hogy vagy a mult évi vagy a jelen évi kimutatásban téve-
dés fordult elő. A békési esperességben a tanítók száma 10-el több, a 
pestmegyeiben 5-el kevesebb mint a mult évben. Itt is tévedésnek 
kell lenni. 

7. A 4 esperességben alkalmazott 250 tanító közül 
a) a békési esperességben rendes 77 = 72.6% segéd 29 = 22.4% 
b) a pestmegyei ,, „ 49 = 89.0% „ 6 = 11.0% 
c) a bácsszerémi ,, ,, 6 8 = 94.4% ,, 4 = 5.6% 
d) a bánáti „ „ 17 = 100.% „ 
e) a 4 esperességben összevéve ,, 211 = 84.4%, ,, 39 = 15.6% 

A mult évihez képest a rendes tanítók száztólia 2.8°/0-val emel-
kedett, mit azon körülménynek kell tulajdonítani, hogy a számításban 
ezúttal a bánáti esperesség is szerepel, melyben valamennyi tanító ren-
des. A segédtanítók rovatában, valamint a fennebbi pontban tárgyalt, 
nem képesített tanítók rovatában benfoglaltatnak a tanyai tanítók, s 
kivált ezek teszik a nem képesített és segédtanítók számát s illetőleg 
százalékát nagygyá. 
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8. A népiskolák növendékei közül esik középszámítással 
a) a békési esperességben : egy tanteremre 109 egy tanítóra 113 
b) a pestmegyei ,, ,, ,, 80 ,, ,, 80 
c) a bácsszerémi ,, - ,, ,, 115 ,, ,, 123 
d) a bánáti ,, ,, ,, 69 ,, ,, 69 
e) a 4 esperességb. összevéve ,, ,, 93 ,, 96 
Az arány körülbelül a mult évi. Legkevesebb tanuló esik közép-

számítással egy-egy tanteremre és tanítóra a bánáti esperességben ; 
ezt azonban az okozza, mert vannak ott tanítók, kiknek 3—10 tanít-
ványuk van. Vannak ellenben még mindig iskoláink, bár csekély szám-
mal, melyekben 200, sőt több növendék esik egy tanítóra. 

9. Az iskola tannyelvére vonatkozó adatokat csak a békési és 
bánáti esperesség adott be. Ezen adatok szerint a két esperességben 
összevéve az iskoláknak 59.1°/0 tót, 23.3% magyar, 8.3% német és 
9.3%-ja vegyes nyelvíi. 

10. Az ez évi kimutatások részben több, részben kevesebb isko-
lát mutatnak ki, mint a mult éviek, nevezetesen 

a) a békési esperesség 103-at, tehát 9-el többet 
b) a pestmegyei ,, 55-öt, ,, 4-el kevesebbet 
c) a bácsszerémi ,, 71-et, ,, 9-el többet 
d) a bánáti ,, 17-et, mult évben nem adott kimutatást 
e) a 4 esperesség összesen 246-ot, teliát 14-el többet, nem számítva 

a bánáti esperesség mult évben számításba nem jött iskoláit. 
11. Az iskolai épületek és tanítói lakok 
a) a békési esperességben az egyli. tulajdona 80.% bérelt 20.% 
b) a pestmegyei ,, ,, ,, ,, 100.% ,, — 
c) a bácsszerémi ,, ,, ,, ,, 97.2% ,, 2.8% 
d) a bánáti „ „ „ „ 94.1% „ 5.9% 
e) a 4 esp. összevéve ,, ,, ,, 90.2% ,, 9.8% 
Mult évben a békési esperességben csak 16% volt bérelt, ez év-

ben 20%, mi valószínűleg onnét származik, hogy ez évben több tanyai 
iskola vétetett fel a kimutatásba, mely a fennebbi pont szerint is, mult 
évben kimutatva nem volt. Általában azonban az arány kedvezőbb, a 
mennyiben több iskola az egyház tulajdona, mely mult évben még 
csak bérelt volt; nevezetesen a pestmegyei esperességben mult évben 
még 10.2% bérelt iskola-helyiség volt, ez évben az mind egytől egyig 
az egyház tulajdona. A mi, ha az adat valóságos tényen alapul, való-
ban igen méltánylandó haladás. 

12. Az iskolaépületeknek 91%-a jó karban van és 9°/o-arosz kar-
ban. Emelkedés 2'2%-val. A legtöbb rosz karban levő iskolaépület a 
bácsszerémi esperességből jelentetik; — több mint két anyi, (15), mint 
a többi 3 esperességben összevéve, (7). 

13. Az iskolák 90%-nál a tanterem és tanitólak együtt vannak, 
10%-nál pedig nicsenek; — a mult évi jelentéshez képest 4 ' 4 ° / o 
hanyatlás mutatkozik. 
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14. Faiskola aránylag igen kev.és iskolával van, a 4 esperességben 
összesen 42, — vagyis minden 100 iskola közlil 17 mellett. Erre 
vonatkozólag utalnom kell azokra, miket a mult évi kimutatásokra 
megjegyeztem. Ez lesz talán oka annak is, hogy a jelen kimutatás 4 
esperességből 2 faiskolával kevesebbet mutat ki, mint a mult évi, 3 es-
perességből, kimutatott. 

15. Kert a jelen kimutatás szerint a tanitólakok alig 60°/,rnál van, 
holott a mult évben 73'5°/0-nál volt kimutatva. Mult évben a 3 esperes-
ségben 158, ez évben 4 esperességben 147. A bánáti esperességben 
12 kert van kimutatva, ezt levonva, a 3 esperesség ez úttal csak 135 
kertet mutat ki. Vájjon hová lehetett a mult évben kimutatott 23 
kert ?! 

16. A testgyakorlat terjedt, a mennyiben a mult évben a 3 esperes-
ségben csak 10 iskolánál volt, ez úttal pedig a 4 esperességben 20 
iskolánál van kimutatva. Ez azonban még mindig csak kezdet, s az 
iskolák 92°/0-ban még nem ismerik a tornát. 

17. A taneszközök némileg és néhol szaporodtak. A tanszereket 
Összevéve, középszámitással esik: 

a) a békési esp. egy tanteremre 30*2 db. a mult évinél több 2*2 
b) a pestm. „ „ „ 15*8 „ „ „ „ „ l - l 
c) a b.-sz. „ ,, „ 26*0 ,, ,, ,, ,, kevesebb2'0 
d) a bánáti ,, ,, ,, 21 \5 
e) a 4 esp. összev. ,, ,, 25-2 ,, ,, ,, ,, több 1*2 

18. Az iskolai könyvtárakról szintén hiányos a kimutatás, annyit 
azonban a beérkezett adatokból észlelhetni, hogy lassan szaporodnak. 
A békési esperesség mult évben 11 iskolai könyvtárt 1309 kötettel 
mutatott ki, ez évben 13 könyvtárt 1431 kötettel mutat ki. Egy-egy 
könyvtárra esett mult évben 119, ez évben a könyvtárak száma kettő-
vel szaporodván, 110 kötet, a mi kezdetnek elég tekintélyes szám. A 
pestmegyei esperesség mult évben 5 iskolai könyvtárt mutatott ki, ez 
évben e rovatot „114" számmal tölti ki ; — ennyi iskolai könyvtár azon-
ban nem lehet, tehát e szám talán a kötetek számát akarja jelezni, — 
de ez ismét 5 könyvtárra kissé kevés lenne. A bácsszerémi esperes-
ség ez évben 3 iskolai könyvtárt mutat ki, tehát egygyel kevesebbet mint 
a mult évben. Hova lettek az elveszett könyvtárnak könyvei? — A 
bánáti esperességben 4 iskolai könyvtár van kimutatva. A kötetek 
száma csak a békési esperességből van pontosan jelezve; —- igaz, 
hogy ezt a rovat czime nem is követeli, bár az adat érdekes és tájékozó. 

19. Tornaeszközök csak 18 iskolánál vannak, — két iskolában 
tehát, hol a tornászat gyakoroltatik, eszközök nincsenek. 

A III-dik rovatos íven. 
A III-dik rovatos ív adatai ez úttal először nyújtanak némileg 

egész képet a kerület alsó részének iskola-ügyéről, illetőleg az iskola-
ügy vagyoni viszonyairól. Az adatok nemcsak sokkal teljesebbek, 
hanem pontosabbaknak is látszanak, mint az eddigiek. Sok munkába 
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került ugyan, inig a hibásan bevezetett adatok tévedéseit kikutat-
tam s helyre igazítottam, s némi önkényt is kelle gyakorolnom, hogy 
az egymással viszonyban levő rovatok adatai összevágjanak: de egész-
ben véve azt hiszem, hogy az adatok legnagyobb része nem fog 
nagyon messze esni a valóságtól. 

1. Az iskolák jövedelmei a békési esperességben körülbelől egy 
harmadrészben készpénzben és két harmadrészben terményekben foly-
tak be; a pestmegyei esperességben is jóval nagyobb a terményben 
mint a készpénzben befolyó jövedelem; ellenben a bácsszerémi esperes-
ségben már jelentékenyen nagyobb a készpénzbeni mint a termény-
beni jövedelem, a bánáti esperességben pedig a terménybeni jövedelem 
az összes jövedelemnek csak egy harmadát teszi. A négy esperesség-
ben összevéve az iskolák készpénzjövedelme az összes jövedelemnek 
42%-át, a terményjövedelem pedig 58'/0-át teszi, a mi múltévben épen 
megfordított arányban állt. Az iskolák összes jövedelme a 4 esperes-
ségben 144,231 frt és 65 krnyi tekintélyes összeget tesz ki, — pe-
dig a bánáti esperességnek csak felekezeti iskolái jönnek számításba. 

2. Az iskolai jövedelem a különféle forrásokból következő arány-
ban folyik be: 

Békés Pest Bács Bánát iesp.össz a mult évi-
hez képest 

a) ingatlanokból . 20*9% 33.33% 15-9% 6-3% 22-1% +3*03% 
b) tőkepénzből . . 0*2% 1*03% 1-9% 0*4% 0-9% + 0-02% 
c) tandíjból . . . 7-7% 5-04% 1*3% 4*7% 5*4% -f 1-00% 
d) államsegélyből . — 0-07% — — 0*02% +0*02®/ 
e) községi segélyből 2-0% 3*8% 6.3% — 3*5% 
f)egyházipénztárból 66*4% 49'00% 74*4% 86*5° 0 65 '3% — 4'03®/ 
g) egyéb forrásokból 2*4% 7*1% 0*2« 0 2*1% 2*8% — 2*1% 

Ez úttal először fordul elő, hogy iskolajövedelmül, habár csak 
eltünőleg csekély összegben, (25 frt) az államsegély is neveztetik. — 
A körlelkész részletes kimutatásából látom, hogy azt a pestmegyei 
esperesség rákospalotai iskolája nyerte. Erősen gyanítom, hogy ez 
ugyanazon összeg, melyet a kerület a rákospalotai egyháznak mult év-
ben, jegyzökönyve 27-dik pontja 3) alpontja li) betlije alatt, az állam-
segélyből juttatott. Ha ezen 25 frt csakugyan ugyanaz az összeg, ugy 
itt helytelenül van bevezetve, mert a kerület által kiosztott állam-
segély egyházi czélokra igen, — de köztudomás szerint iskolai segé-
lyezésekre épen ki nem osztható. 

3. Az iskolák ingatlan vagyonának érték-kimutatása nagyon elüt 
a mult évi adatoktól. A békési esperesség iskoláinak fekvő vagyona 
a mult évben 123,470 frtra volt becsülve, ez évben csaknem két 
annyira, azaz: 240,640 frtra, tehát 117,170 frttal többre, mint múltév-
ben. Azt hiszem, hogy az idei adat közelíti meg jobban a valóságot. — 
A pestmegyei esperesség iskoláinak fekvő vagyona ez évben közel 
2000 frttal, — a bácsszerémi esperesség iskoláinak fekvő vagyona 

0 
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pedig több mint 50,000 frttal van kevesebbre becsülve, mint a mult évben. 
A bánáti esperesség ez úttal először nyújt ide vonatkozó adatot, mely 
azonban az iskolák fekvő vagyonának értékéül 4900 frtnyi csekély 
összeget mutat ki. Valószinüleg téves ez adat, mert lia felteszszük is, 
a mi nem valósziníi, hogy az esperesség iskoláinak egyáltalában semmi 
földbirtoka nincs, maguk az iskolaépületek és tanítólakok okvetlenül 
4900 írtnál nagyobb értéket képviselnek. A 4 esperesség iskoláinak, 
fekvő vagyona 461,545 frtra van becsülve. Ez is tekintélyes összeg, 
de azt hiszem, hogy a valóságos érték ez összeget messze túlhaladja. 

4. Az ingatlan vagyon jövedelme a 4 esperességben összesen 
31,817 frtot és 92 krt tett ki. Az ingatlan vagyon jövedelmét becsér 
tékéhez arányítva, kitűnik, hogy az ingatlan vagyon jövedelmezett: 

a) a békési esp. 5.8°/0 kevesebbet, mint a mult évben 0.3%-val 
b) a pestmegy esp. 8.0% többet ,, ,, ,, ,, 1.0%-val 
c) a bácsszer. esp. 8.0% többet ,, ,, ,, ,, 3.3%-val 
d) a bánáti esp. 7.0% mult évben nem volt kimutatva 
e) a 4 esp. összev. 6.9°/0 többet mint a mult évben 0.7%-val. 

A jövedelem magas százaléka is tanúsítja, hogy a fekvő vagyon 
csekély értékre van becsülve. Ezt pedig annyival inkább lehet követ-
keztetni, mert feltehető, hogy ezen jövedelem, — legyen az lakás vagy 
termény, szintén csekély árban van pénzre fordítva. 

5. Az iskolai tőkék elég magas száztólira vannak kihelyezve, 
nevezetesen: a békési esperességben 8%-ra, a pestmegyeiben 9* 7°/0-ra, 
a bácsszerémiben 10%-ra, a bánátiban 6°/0-ra; — a 4 esperességet 
összevéve tőkéi 9-5% voltak kihelyezve, 2°/0-val többre mint a mult 
évben. A tőke mult év óta szaporodott 1012 frttal, mely összeghez 
azonban a mult évben számításba nem jött bánáti esperesség iskolai 
tőkéje 415 frttal járul, — s igy a 3 esperességben 597 frttal szaporo-
dott a tőke. A 4 esperesség összes 13,703 frtnyi iskolai tőkéje még 
mindig csekélynek mondható. 

6. A tandíjból származó iskolai jövedelem a 4 esperességet össze-
véve egy százalékkal növekedett, habár most is az összes jövedelem-
nek csak 5'4%-át teszi. Ezen növekedést a békési esperesség adatai 
okozzák, hol a tandijjövedelem nevezetes emelkedést mutat. A békési 
esperességben a tandijjövedelemből egy-egy gyermekre 46 kr. esik,— 
mult évben csak 30 k r ; — a mi annyival feltűnőbb, mert több nagy egy-
házban tandíj épen nem fizettetik ; a pestmegyei esperességben egy-egy 
gyermekre 40 kr., a mult évben 42 kr., a bácsszerémiben 6 kr., mult 
évben 8V2 kr., a bánátiban 23 kr. esik a tandij-jovedelemből. 

7. Az iskolajövedelem összegéből jut egy-egy iskolára: 
a) a békési esp.-ben: 650 frt 80 kr. — kevesebb 51 frt 30 krral 
b) a pestm. esp.-ben: 609 frt 90 kr. — több 28 frt — krralI > 
c) a bács-sz. esp.-ben: 523 frt 02 kr. - több 39 frt 22 krral 
d) a bánáti esp.-ben : 324 frt 65 kr. — mult évről nincs adat Lg 
e)a4 esp.-ben összevéve: 586 frt 30 kr. — kevesebb 15 frt 45 krral] ^ 
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8. Az iskololák kiadása a 4 esperességben összevéve tett 
143,019 frt és 66 kr t ; felesleg maradt tehát 1212 frt, név szerint a 
békési esperességben 437 frt, a pestmegyeiben 484 frt, a bácssze-
rémiben semmi, a bánátiban 291 frt. 

9. A kiadások összegéből fordíttatott: 

Békés Pest Bácsszer. Bánát ? ^ esP" 
összesen 

a) rendes tanítók fizetésére . 80.50/° 89.0% 89.7% 92.0% 85.7% 
b) segédtanítók fizetésére . 7.6% 3.1% 0.6% — 4.4% 

Összesen tanítók fizetésére 88.1% 92.1% 90.3% 92.0°/0 90.1% 
c) fűtés, tisztítás, javításra . 7 .8% 5.4% 7.4% 7.3% 7.1% 
d) tanszerekre 1.1%, 0.6% 1.4% 0.5%, 1.1% 
e) szegény gyermekekre segély. 0.4% O.20/0 0.2% 0.1% 0.2°/o 
f) különfele kiadásokra . . 2.6% 1.7% 0.7% 0.1% 1.9% 

10. Egy-egy rendes tanítónak évi fizetése tesz középszámítással: 
a) a békési esp.-ben : 695 fr t42 krt, tehát42frt 83 krral keves. 
b) a pestm. „ 618 ,, 68 ,, ,, 74 „ 78 ,, többet /Ü 
c) a bácssz. ,, 490 ,, 05 ,, ,, 47 ,, 55 ,, többet' 
d) a bánáti ,, 369 ,, 85 ,, mult évről nincsen adat,| 

4 lelkésztanitó nincs beleszámítva, 
c) a 4 esp.-benössz.: 589 frt 34 krt,tehát 1 frt 91 krral többet, 

Egy-egy segéd (tanyai) tanítónak évi fizetése tesz középszámí-
tással : 

a) a békési esp.-ben: 174 frt 90 krt, tehát 61 frt 70 krral keves. 
b) a pestm. ,, 174 ,, 74 ,, ,, 16 ,, 63 ,, többet/ > 
c) a bácssz. ,, 52 ,, 50 „ ,, 13 ,, 33 ,, keves. 
d) a bánáti esperességben nincs segéd. 
e) a 4 esp.-ben össz.: 162 frt 32krt, t ehá t l4 f r t 34krralkeves. 

11. Az iskolák Összes kiadásait a népiskolai tanulók számával 
összevetve, kitűnik, hogy egy-egy tanulónak egy évi ikoláztatása kerül: 

a) a békési esp.-ben: 5 frt 89 krba, tehát 59 krral keves. ) J 
b) a pestm. ,, 7 ,, 69 ,. ,, 18 „. többe/ 
c) a bácssz. ,, 4 ,, 49 „ ,, 24 ,, többe) i 
d) a bánáti ,, 4 ,, 40 ,, mult évről nincs adatV y 
c) a 4 esp.-ben össz.: 5 ,, 68 ,, tehát 1 krral többe; i 

12. A tanítóknak a tanítói hivatalon kivül való foglalkozására 
vonatkozólag csak a békési és bánáti esperességek nyújtanak adato-
kat. E két esperességben más hivatal mellett a tanítói hivatalt is, vagy 
főképen ezt, viselte: 5 lelkész, 1. segédlelkész, 1 bankfelügyelő, 1 mé-
hészegyleti titkár, 8 iparos és 3 földmivelő. 

13. A III-dik ív utolsó három rovata nem nyújt oly részletes 
adatokat, melyekből alapos következtetést lehetne levonni; az utolsó 
két rovat betöltésétől a kerületi utasítás idevonatkozó pontja is fel-
menti az illetőket. 
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Jelentésem már is hosszúra terjedt, s félek, hogy kimerítette a 
Főtisztelendő és Méltóságos kerületi gyűlés türelmét; pedig érzem, 
hogy jelentésem korántsem kimerítő. Ha az adatok teljesen megbízha-
tók lennének, azokból még sok tanúságot lehetne levonni, de mert 
még nem mindenben megbízhatók, elegendőnek tartottam a fennebb 
mondottakat. Egy mulasztásomat azonban bevallom: rá kellett volna 
mutatnom azon adatokra, melyek szemmel láthatólag, vagy legalább 
nagy valószínűséggel hamisak. Ezen kellemetletlen functiótól azonban 
elállottam azért, mert e rovatoknak lelkiismeretes kezelői, ha fennebbi 
jelentésemet kellő figyelemmel elolvassák, bizonyára maguktól is észre-
veszik a kirívó hibákat, s igyekezni fognak azokat jövőre helyrehozni, 
a kik pedig ezen rovatos kimutatásokat haszontalanoknak, s a reájok 
fordított munkát feleslegesnek tartják, nem fognának más meggyőző-
désre téríttetni, bármi élesen mutatnék is a hibákra. Tagadhatatlanul 
sok a tévedés a kezemhez jutott rovatos kimutatásokban sok rovat ré-
szint hiányosan, részint felületesen van betöltve, mégis készséggel 
elismerem, hogy a beérkezett évi adatokból, habár nagy munkával, 
biztosabb és használhatóbb kimutatást lehetett összeállítanom, mint 
eddig. Hogy ezen adatok a népiskolai tanügynek évről évre hívebb 
képét adhassák, az egyes esperességeknek oda kellene hatniok, hogy 
e rovatok kezelése oly férfiakra bizassék, kik az ügy iránt érdeklőd-
nek, s a hasonló kimutatások hasznáról, sőt szükségéről bensőlegmeg 
vannak győződve. 

Végül, midőn hálás köszönetemet fejezem ki a Főtisztelendő és 
Méltóságos egyházkerületnek irántam éveken át tanúsított megtisz-
telő bizalmáért, egyszersmind tisztelettel felkérem, hogy az egyház-
kerület alsó részében a népiskolai bizottmány elnökéül kegyeskedjék 
mást választani. Az esperesi hivataltól is visszavonulván, ezentúl nem 
lesz módom a kerület tanácskozásaiban folytonosan részt vehetni. — 
Hódoló tisztelettel vagyok 

Szarvason, 1878. September 20-ikán. A Főtisztelendő és Méltó-
ságos egyházkerületi közgyűlésnek alázatos szolgája Sárkány János, 
népisk. bizottmányi elnök a kerület alsó részében. 

A kerület a bizottság elnökének nagyérdekü jelentésé-
ért köszönetet szavaz, s lemondását el nem fogadja. Egy-
szersmind határozza 

a) hogy a fönebbi pontban megszabott határidőre be-
küldendő kimutatásokkal egyben, az esperességek ezennel 
köteleztetnek az iskolákban használt tankönyvek jegyzékét 
is beküldeni. 

b j Minden uj tankönyv, a már használatban lévők kö-
zül pedig a bizottság kívánatára egy-egy példánya is be-
küldendő a bizottsághoz megbirálás végett. 

c) A kerület által jóvá nem hagyott tankönyvek az isko-
lákban nem használhatók. 
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d) A tankerületi elnököknek jogukban van a tanköny-
veket az egyes esperességektől bármikor is bekivánni. 

10. Az ó-kéri egyliáz által benyújtott terjedelmes ügyiratok elő-
leges megvizsgálást igényelvén, e czélból 

Veres Pál úr elnöklete alatt, Tavaszi János, Margócsy 
József, Wladár Viktor, Lauko Károly és Belohorszky Gábor 
urakból álló bizottság küldetik ki, jelentésük a gyűlés fo-
lyama alatt elváratván. 

A gyűlés 2-ik napja szeptember 30. 
11. A szeptember 28-án tartott gyűlés jegyzőkönyve 

hitelesíttetik. 

12. Beadatik és felolvastatik az egyházkerületi főtörvényszék 
megválasztása tárgyában a szeptember 28-iki gyűlésből kiküldött sza-
vazatszedő-bizottság jelentése. 

A szavazás ezen jelentésben kitüntetett eredményéhez 
képest kerületi főtörvényszéki elnökül Szontagh Pál, alelnö-
kül Görgey István, rendes birákul: Földváry Mihály, Sár-
kány Sámuel, Doleschall Sándor, Dr. Szelényi Károly, Ba-
tizfalvy István, Gosztonyi János, Győry Elek, Melczer 
Gyula, Moravcsik Mihály, Scholtz Gusztáv, Győry Vilmos 
és Pulszky Ágost ; pótbirákul: Veres Pál, Schranz János, 
Bachat Dániel, Rudnay József és Péterffy Sándor egy évi 
időtartamra megválasztottaknak nyilváníttatnak. 

13. Felolvastatik a szeptember 28-iki ülésből az 1877—78 egy-
házkerületi számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság követ-
kező jelentése. 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Ki lévén küldve az 1877/8-dik évi egyházkerületi számadások 
felülvizsgálatára, eljárásunkról ezennel van szerencsénk jelentésünket 
tiszteletteljesen előterjeszteni: 

1. Olvastatván az állandó pénzügyi-bizottságnak ide csatolt jelen-
tése, valamint ugyan azon bizottság folyó évi jan. 16-kán, hasonlóan 
ápril 20 kán, valamint szeptember 24-kén kelt jegyzőkönyvei, s ezek 
nyomán: 

a) A jan. 16-ki jegyzőkönyvének első pontja szerint a Trajtler 
örökösöknél levő 420 frtnyi tőketartozás s járulékairól szóló kötvény 
a ker. ügyész urnák kiadatni határoztatott, ki is e tőke s járulékai be-
hajtása iránti kellő intézkedés megtételével bizatott meg. Ugyanazon 
jegyzőkönyv 2-ik pontja szerint b. Podmaniczky János-féle 3167 frt 
80 kr. tőke és járulékai iránt Vigyázóné b. Podmaniczky Zsuzsanná-
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val kötött birói egyesség szerint ez utóbbi kötelezte magát, a nevezett 
tőkét 6°/0 járulékaival együtt 1879. szept. 2-ig lefizetni. Ugyanazon 
jegyzőkönyv 3-dik pontja szerint az orosházi egyháznál levő 1050 frt 
és ujsóvéinál 1000 frtnyi követelések, valamint a 4-ik pont értelme 
szerint a Mokosinyi hagyatékához tartozó Skopian-féle tőke behajtása 
elrendeltetett. Végre ugyanazon jegyzőkönyv 5-ik pontja szerint So-
mogyi Ferenczné, szül. Kováts Anna kérelmének, melyben a néhai 
Mokosinyi Mihály hagyatéka után 1866-dik évben a kincstári szaza-
lék kifizetésére levont 670 frt és járulékai visszafizetését kéri: mivel 
maga a folyamodó nő beismeri, hogy az állítólag raj ta elkövetett jog-
sérelmet a végrendeleti végrehajtó okozta, hely nem adatott. 

b) A szept. 20-ik jegyzőkönyv 7-dik pontja szerint a Mokosinyi-
féle alapítványhoz tartozó Skopian Sándor-féle 1365 frtnyi tőkeösszeg 
lefizetése alperes ügyvéd által f. évi nov. 1-én megígértetett: a kerü-
leti ügyész ur ez ügybeni intézkedése jóváhagyólag tudomásul véte-
tik. Ugyanazon jegyzőkönyv 8-dik pontja szerint a Trajtler Lajos 
örököseinél 111 frt 37 krnyi összeg a tömegfelosztásnál fedezetlen 
maradt: kerületi ügyész ur megbizatik, hogy ezen összeg a Trajtler 
árvák 2000 frtnyi gyámhatóságilag kezelt összegből a gyámhatóság-
nál a kerületi pénztár részére, lévén ez az örökösök terhe, kiutalvá-
nyozását eszközölje ki. Ugyan csak e jegyzőkönyv 9-dik pontja sze-
rint az orosházi és ujsóvéi egyházak tartozásaikat f. évi okt. 8-dik, 
illetőleg nov. 15-ig lefizetni Ígérték: amennyiben ezen egyházak a kitű-
zött fizetési határidőt meg nem tartanák, ellenük a birói lépések hala-
déktalanul megindítandók lesznek. Ugyanazon jegyzőkönyv 11-dik 
pontja szerint Ivánka Zsigmond és Hojtsy Sándor uraknál levő tőkék 
utáni hátralékos kamatok behajtása elrendeltetik, s a 12-dik pont sze-
rint utasíttatik a kerületi ügyész ur, az elhunyt Földváry Albert ur-
nái visszamaradt 20 frtnyi összegnek örököseinél kieszközölni, hogy 
ezen összeget az elhunyt hagyatékából fizessék le. E jegyzőkönyv 
13-dik pontja szerint pedig Torkos Károly ur adakozása fejében 
12 évre 119 frttal, Vengericzky András ur pedig 7 évre 28 frttal 
hátralékban van: a kerületi gyűlés által utasítandó lenne az ügyész 
ur ezen összegek behajtásával; Sámsonháza pedig a 14-dik pont sze-
rint 30 frtnyi tőkerészlettel hátralékban lévén, annak lefizetésére 
lenne felszólítandó; s a 15-dik pont szerint Baloghy József-féle 52 frt 
50 krnyi tartozására nézve utasíttatik a kerületi ügyész ur, hogy a 
Gyöngyösön lakó Baloghy József ur vagyoni helyzete után tudako-
zódván, arról a kellő intézkedések megtétele végett jelentést tegyen, 
s végre a 16-dik p'ont szerint a takarékpénztárban levő 2500 frtnyi 
tőke árának fejében utasíttatik a pénztárnok ur földhitelintézeti zálog-
levelek vételére. 

c) Az apr. 20-ki jegyzőkönyv szerint az 1878/9-dik évi s az 
esperességekkel közlött költségvetés elfogadása javaltatik, mely sze-
rintlenne a mutatkozó bevétel 8200 frt, kiadás 7950 frt, többlet 250 frt. 
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A pénzügyi bizottság ezen intézkedései a felülvizsgáló-bizottság 
nézeteivel találkozván, a méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyű-
lésnek jóváhagyás végett felterjesztetnek. 

2. A számadások felülvizsgáltatván, s azokból kitűnt, hogy a 
bányakerületi pénztárnak volt a lefolyt évben : 

Bevétele: 14608 frt 07 kr. 
Kiadása : 14239 frt 52 kr. 

Maradvány: 368 frt 55 kr. 
A pénztár állása pedig e számadások berekesztésénél volt a kö-

vetkező : 
I. Tőkében a pénztári mérleg szerint 79,995 frt 90 kr. 
Összehasonlítva a mult évi pénztár állásával mutatkozik többlet 

3006 frt 24 kr. 
II. Hátralékban: 

a) Kamathátralék . . . 598 frt 31 kr. 
b) Évi adakozási hátralék 467 frt — kr. 
c) Cath. és Agentiale . 205 frt 08 kr. 
d) Kölcsöntőke . . . 30 frt — kr. 

Összesen . . 1300 frt 39 kr. 
Megjegyeztetik azonban, hogy a cath. Agentialéból befolyt 

205 frt 8 kr., kamathátralékból pedig 40 frt, s igy a mult évre a cath. 
Agentiale czimén fizetett díjak teljesen befolytak, mi is az egyházak 
és esperességek dicséretére válik. 

E számadásokba azonban az itt nevezett összegeket már bevenni 
nem lehetvén, mégis a számadások szerint a hátralék a mult évihez 
képest kevesebb 945 frt 38 krral. 

A tőkék és hátralékok főösszege 81,296 frt 29 kr. 
3. Bányakerületi theologiai alap : 1485 frt 7 kr., névértékben 

pedig 1579 frt 13 kr. 
4. Mokosinyi Mihály-féle alap: 671 frt bevétel és kiadás, marad-

vány semmi. Tőke 13,660 frt 58 kr. 
5. Németh István-féle alap: 114 frt 6 kr. bevétel és kiadás, ma-

radvány semmi. Tőke 1439 frt 6 kr. 
6. Esztergályi Mihály-féle alap : 225 frt 86 kr. bevétel és kiadás, 

maradvány semmi. Tőke 377 frt 43 kr. névleges érték. 
7. Bányakerületi papgyámolda tőkében 4264 frt 20 kr . ; ezen 

összegnek a kerületi pénztártól való elkülönítése liozatik javaslatba. 
Végre megjegyeztetik, hogy a mérleg számla szerint a kerület 

által kezeltetett mult évben Összes pénztáraiban 101,316 frt 30 kr. 
Ezen számadások a főkönyvi tételekkel és az előmutatott okmá-

nyokkal összhangzóknak s helyeseknek találtatván, pénztárnok ur az 
1877/8-dik évi számadásokra nézve minden további felelőség terhe 
alól felmentetni javaltatik s az állandó pénzügyi bizottságnak pontos 
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és hűséges eljárásáért köszönet nyilváníttatik. Maradtunk mély tisz-
telettel Budapesten, 1878. szept. 28-kán 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlésnek alázatos szol-
gái Kemény Mihály, bizottsági elnök, Belohorszky Gábor bizottsági 
tag, Wladár Miksa bizottsági jegyző, Bankó András bizottsági tag. 

A felolvasott jelentés tudomásul vétetik, az állandó pénz-
ügyi bizottság a kiinlevő tartozások behajtása tárgyában ho-
zott határozatai és tett intézkedései jóváhagyatnak, Jákobéi 
József kerületi pénztárnok ur az 1877/78-ki számadásokra 
nézve minden további felelősség terhe alól felmentetik és az 
állandó kerületi pénzügyi bizottságnak pontos és buzgó el-
járásáért köszönet szavaztatik. 

14. Olvastatik a tanügyi bizottság a kerület kebelében létező kö-
zépiskolák állapotáról beterjesztett következő jelentése: 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Veres 
Pál ur elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület kebe 
lében létező középiskolák állásáról. 

I. A s z a r v a s i f ő i s k o l a a hozzá csatolt tanitó-képző inté-
zettel egy szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium 
tanárai közöl egy a tanító-képző intézet igazgatója volt s kivttlc még 
egy gymnasiumi tanár mint szaktanár működött. A tanító képző leg-
felső osztályának növendékei részint a gymnasium alsó osztályaiban, 
részint a helybeli népiskolákban nyertek, módszertani utasítások alap-
ján, gyakorlati képzést. Tannyelv a főgymnasiumban magyar, a tanító-
képzőben magyar-tót. Az összes főiskola tanereje 12 rendes tanár, 
7 melléktanitó, összesen 19 tanférfi. — A tanítás a gymnasiumban a 
megállapított tanterv szerint történt. Egyes tantárgyakból az óraszám 
némely osztályokban meg is szaporíttatott. A tanárok évi összes fize-
tése tesz 13,997 frt 96 krt (121 frt 84 krral többet, mint az előző 
évben). A tanintézet összes jövedelme tett 32,315 frt 61 krt (5293 frt 
68 krral többet, mint a mult évben); kiadása pedig volt összesen 
27,148 frt 66 kr. (629 frt 27 krral több, mint az előző évben). Jöve-
delmi többlete 5166 frt 95 kr. — Az év elején beíratott a gymnasiumba 
összesen 468 tanuló, 11-el több, mint a mult évben Vizsgálatot tett 
az év végén 448, a vizsgála'től e lmaradj részint kilépett 20. Az év 
végén maradt gymnasiumi tanulók közöl vallásra nézve volt: ág. 
evang. 190, helvét hitv. 42, római kath. 66, görög kath. 1, görög-
keleti 22, izraelita 127. — Érettségi vizsgálatra jelentkezett 46 nyil-
vános, 1 magán, összesen 47 tanuló, kik mindnyájan megvizsgáltat-
tak Érettnek nyilváníttatott kitüntetéssel 26, egyszerűen 20, vissza-
vettetett 1. — A tanítóképző három tanfolyamába beíratott összesen 
10 tanuló, kik mind ágostai hitv. evang. voltak s az év végén mind-
annyian tettek vizsgálatot. Tanképesítő vizsgálatot tettek 3-an kielé-
gítő eredménynyel. — A főiskola összes tanulói közül ösztöndíjban 
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részesültek 39-en s a kiosztott ösztöndijak értéke tett 1137 frt 50 krt. 
Tandíjmentes volt 25. Tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 24, 
olcsón 86, összesen 110. A tápintézetbeliek betegség esetén ingyen 
orvoslásban részesülnek. Van esti convictusa is s ebben 34 forintnyi 
évi dij fizetése mellett 56-an vettek részt. — Van még az intézetnek 
önképzőköre, torna- és dalegyesülete. Az évi nyomatott értesitő „Ada-
lék a földrajz tanításához" czim alatt igen becses és figyelemre méltó 
értekezést közöl Mihálfy József tanártól. 

II. A s e l m e c z i l y c e u m áll teljes nyolcz osztályú főgymna-
siumból. Tanereje 8 rendes, 5 melléktanár, összesen 13 tanférfi, kik-
nek évi fizetésük 9245 frt (1685 frttal több, mint a mult évben.) 
Tannyelve magyar. A tantervhez alkalmazkodik, azonban ugy, hogy 
némely tantárgyakat, rendes tanerők hiánya miatt, kapcsolatosan 
tanít, u. m. a vallást, hellén- s római régiségeket az V. és VI. ; a 
vallást, latin, magyar és német nyelvet s a bölcsészetet a VII és VIII. 
osztályban. — Az év elején beíratott a gymnasiumba összesen 280 
tanuló (38-al több, mint a mult évben), s ezek közül ismét részint 
vizsgálatlan maradt, részint kilépett 1 6, s igy vizsgálatot tett az év 
végén 264 (38-al több, mint a mult évben.) Az év végén maradt tanu-
lók közül vallásra nézve volt: ágostai liitv. 164, helvét hitv. 35, római 
kath. 57, izraelita 8. — Érettségi vizsgálatra jelentkezett 19 nyilvá-
nos tanuló (2-vel kevesebb, mint a mult évben), kik mindnyájan meg-
vizsgáltattak. Érettnek nyilváníttatott egyszerűen 16, vissza vettetett, 3. 
— A könyvtár és taneszközök részint vétel, részint ajándék utján 
szépen szaporodtak. — A tápintézetben egészen ingyen ellátásban 
részesült 10, olcsón 160, összesen 170 tanuló. A tápdijból 47-nek 
egészben 727 frt engedtetett el. Szükség esetén a tápintézetbeliek or-
vosi segélyt és gyógyszereket is kaptak. Ösztöndíjas volt 23, kik kö-
zött 481 frt 30 kr. osztatott szét. — Van a tanintézetnek zeneintézete, 
melyben 41 -en gyakoroltattak a zongorázásban hetenkénti négy órá-
ban. — A rajz és testgyakorlat mind a 8 osztályban kötelező tantárgy. 
A gyorsírásban 20-an gyakorolták magokat. A lyceum egyesületei: 
a) az önképző kör 179 taggal; b) dalegyesület 60 rendes és 53 pártoló 
taggal; c) zeneegyesület 8 működő, 41 pártoló taggal; d) önsegélyző 
egyesület 128 taggal s 400 frtnyi tőkével; e) Gusztáv Adolf-féle 
gyámegyesület 107 rendes, 112 rendkívüli taggal, kik krajczáros 
adományokból az iskolai év folyama alatt 79 frtot gyűjtöttek, mely 
összeg a lyceumi magyar (győri) énekes-könyvek bekötésére s a sze-
gény egyházakba ingyen-elosztás végett küldendő bibliák és u j testa-
mentomok bevásárlására fordíttatott. — A lyceum összes jövedelme 
volt 19,431 frt (3180 frt 16 krral több, mint a mult évben), kiadása 
ellenben 18,743 frt 65 kr. (2828 frt 35 krral több, mint a múltévben). 
Pénztár maradványa 687 frt 35 kr. — A lyceum kegyes gyámolitói 
közöl jelentékeny adományokkal járultak az intézet szükségeihez ő 
Felsége Ferencz József király 500 frttal. Stainlein Otto gróf 420 frttal. 
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A komoly törekvésű intézet minden tekintetben megérdemli a figyel-
met és pártolást. Nyomatott értesítője ügyesen van összeállítva. 

III. A b u d a p e s t i n y o l c z o s z t á l y ú f ő g y m n a s i u m tan-
ereje 10 rendes, 2 segédtanár és 3 melléktanitó, összesen 15 tanférfi, 
kiknek évi fizetésük 18,735 frt. (861 frt 66 krral több, mint a mult 
évben.) Tannyelve magyar s teljesen a tantervhez ragaszkodik. A 
latin és német nyelvből s némely osztályokban a természetrajzból 
egy-egy órával többet ád. A lefolyt iskolai évben az első osztály mel-
lett egy párhuzamos osztálylyal birt. Az év elején beiratott a gymna-
siumba 510 nyilvános, 17 magán, összesen 527 tanuló. Ezek közül 
vizsgálatlan maradt 5, kilépett 35, meghalt 7, s igy vizsgálatot tett az 
év végén 480 tanuló (85-el több, mint a múltévben.) — Vallásra nézve 
volt: ágost. hitv. 104, helvét hitv. 19, római kath. 33, keleti görög 5, 
izraelita 319. — Érettségi vizsgálatra jelentkezett, megvizsgáltatott 
és érettnek nyilváníttatott 24, még pedig kitüntetéssel minden tárgy-
ból 3, egyszerűen 21. — A könyvtár és taneszközök vétel és ajándék 
utján tetemesen gyarapodtak; tekintélyes könyvtára azonban még 
nagyobbrészt rendezetlen állapotban van. A rajz és ének a négy alsó 
osztályban kötelezett tantárgyak. Volt magyar és német önképző 
köre. — Segélyző egyesületének a tagok dijaiból, ajándékból és egy 
hangversenyből évi jövedelme tett 773 frt 23 krt, kiadása 633 frt 
70 kr. Az egyesület jelenlegi vagyona 1195 frt 70 kr. — Volt a tan-
intézetnek még dalárdája és zeneköre. — A tanintézet összes jöve-
delme tett 21,849 frt 50 krt s ugyanannyit a kiadása is. Évi értesítő-
jében hiányzik a szokásos értekezés. 

IV. A b e s z t e r c z e b á n y a i ö t o s z t á l y ú g y m n a -
s i u m tanereje 6 rendes és 2 melléktanár, összesen8tanférfi, kiknek 
évi fizetésük 4840 frt (44 frttal több, mint a mult évben). Tannyelve 
magyar-német-tót. A tantervet követi. A latin nyelvből az óraszámot 
csaknem minden osztályban megszaporítja. A tót nyelv, mint faculta-
tiv tantárgy van fölvéve a tantervbe. — A rajz hetenkénti négy órá-
ban az alsó négy osztály növendékeire, az ének hetenkénti két órá-
ban minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Testgyakorló intézeté-
ben szintén valamennyi tanuló köteles volt a gyakorlatokon meg-
jelenni. Gyümölcsfa-tenyésztésben is nyernek oktatást azon tanulók, 
kik erre önkényt vállalkoznak. — Az év elején beiratott a gymna-
siuinba 96 nyilvános, 2 magán, — összesen 98 tanuló (12-vel keve-
sebb, mint a mult évben,) közülök az év végén vizsgálatlan maradt 1, 
kilépett 2, meghalt 1, s igy vizsgálatot tett 94 (9-czel kevesebb, mint 
a mult évben.) — Vallásra nézve volt: ágost. hitv. 84, római kath. 3, 
izraelita 7. — Tápintézetében élelmezte1 ett egészen ingyen 8, olcsón 
28 (20 frt évi dijért.) Tandíjmentes volt 21, ösztöndíjas 14. — Van 
gyarapodó könyvtára és muzeuma s gyógyszeralapja (100 forint tőke-
pénzzel), melynek rendeltetése, a szegényebb tanulókat megbetegedé-
sök esetén gyógyszerekkel ellátni. — Az intézet jövedelme volt 
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6260 frt 95 kr. (23 frt 65 krral kevesebb, mint a mult évben), kiadása 
épen annyi. — Nyomatott értesítőjében Rosenauer Károly tanár „A 
beszterczebányai ág. h. ev. egyházközség története" czim alatt egy 
kútforrásokon alapuló terjedelmes, felette becses egyháztörténelmi 
tanulmányt közöl, melynek folytatását és bevégzését szívesen elvárja 
a kerületi tanügyi bizottság. 

V. A b Ak é s-e s a b a i n é g y o s z t á l y ú a l g y m n a s i u m 
tanereje 4 rendes, 3 segédtanár, összesen 7 tanférfi, kiknek évi fize-
tésök 3697 frt. — Tannyelve magyar s teljesen a tantervhez ragasz-
kodik. A rajz, éneklés és testgyakorlás mind a négy osztályra, a szép-
írás az első három osztályra kötelezett tantárgyak. Könyvtára és tan-
szerei részint vétel, részint ajándékozás utján gyarapodtak. — Az év 
elején a gymnasium négy osztályába bejegyzett tanulók száma össze-
sen 102 (10-el több, mint a mult évben); ezek közül kilépett 4, s igy 
megvizsgáltatott 98. — Vallásra nézve volt: ágost. hitv. 53, helvét 
hitv. 2, római kath. 8, görög knth. 1, izraelita 34. — Tanpénzmentes 
volt 1, ösztöndíjas 10. — Az intézet jövedelme volt 4892 írt (247 frt 
93 krral több, mint a mult évben; kiadása ellenben 4371 frt 58 kr. s 
igy 250 frt 42 krnyi többletet mutat ki. — Nyomatott évi értesítője 
az iskola viszonyait elég részletességgel tünteti fel. 

VI. A z a s z ó d i n é g y o s z t á l y ú a l g y m n a s i u m tan-
ereje 4 rendes s 3 melléktanár, összesen 7 tanférfi, kiknek évi fizeté-
sök 2080 frt (626 frttal kevesebb, mint a mult évben.) Tannyelve 
magyar és a tantervhez alkalmazkodik. A szépírás az első és második, 
a rajz, ének és testgyakorlat mind a négy osztályban kötelezett tan-
tárgyak. A tanulóknak a franczia nyelvben, gyorsírásban és zongorá-
ban is volt alkalmuk magokat képezni. Az év elején bejegyzett tanulók 
száma mind a négy osztályban volt összesen 110 (15-el kevesebb, mint 
a mult évben); ezek közül vizsgálatlan maradt 1, s igy vizsgálatot tett 
109 (5-el kevesebb, mint a mult évben.) — Vallásra nézve volt: ágost. 
hitv. 41, helv. hitv. 4, római kath. 31, izraelita 33. — Ösztöndíjas volt 10. 
— Tápintézetben élelmeztetett 20. — Volt még az intézetnek da-
lárdája is 24 taggal. — A tanintézet jövedelme tett 5061 frtot (263 frt 
54 krral kevesebbet, mint a mult évben), kiadása ellenben 3102 frtot 
(1582 frt 20 krral kevesebbet, mint ámult évben); többlete 1959 frt. — 
Nyomtatott értesítője az iskolai viszonyokat elegendő részletesség-
gel közli. 

Ezek szerint a bányakerület felső- és közép-tanintézeteiben van 
43 rendes (mint mult évben), 7 segéd (4-el kevesebb, mint a mult év-
ben,) 18 melléktanár (6-al több, mint a mult évben); összesen 68 tan-
férfi (épen annyi, mint az előző évben.) — Az év végén a tanintézetek-
ben maradt és vizsgálatot tett tanulók összes száma 1503 (140-el 
több, mint a mult évben.) Ezek közül vallásra nézve: ág. hitv. 636 
(28-al több, mint a mult évben); helvét hitv. 102 (2-vel kevesebb, mint 
a mult évben); római kath. 198 (7-el több, mint a mult évben); görög 
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kalh. 2 ; görög keleti 27; izraelita 528 (101-el több, mint a mult 
évben.) 

Kelt Budapesten, a bányakerületi tanügyi bizottságnak 1878. 
September 28. tartott üléséből. Batizfalvi István jegyző, Veres Pál 
küldöttség! elnök, Bartholomaeides Gyula bizottsági tag. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik. 

15. Tárgyaltatik Breznyik János selmeczi igazgató tanár ur a 
selmeczi főgymnasium állapotáról tett jelentése és a selmeczi lyceum kerü-
leti bizottmány az 1877 78-ik tanévről vezetett Breznyik János igaz-
gató tanár ur által jelentése kapcsában beterjesztett jkve valamint ezen 
bizottmány Jezsovits Károly tanár ur által élő szóval is előterjesztett 
azon kérelme, hogy a selmeczi főgymnasium a neki a kerület részéről 
eddigelé évenkint nyújtott 3000 frtnyi gyámolitásban a folyó tanévre 
is részesitessék, hogy a selmeczi lyceumi kerületi bizottmány határoza-
tai, melyek szerint a magántanulók vizsgálati dija a tanári gyámolda 
javára fordítandó 12 frttal vagyis az eddigelé fizetett 20 frt és illetve 
40 frtrol 32 frtra és illetve 52 frtra felemelendő, az iskolai pénztárban 
mutatkozó hiány a inuzeumi és könyvtárpénzek maradékából fedezendő, 
a Lajdenfrost László által adományozott 100 frt az iskolai ösztöndíj 
alap gyanánt tőkesítendő, a rajztanítás csak az algymnasiumi osztá-
lyokban kötelezővé teendő, a tornatanítás órái hetenként 2-vel szaporí-
tandók, a rajztanárok egy-egy óráért 30 frttal dijazandók, a tornatanító 
dija pedig 60 frttal emelendő, — az Olajos Terézia által tett 500 frtnyi 
tápintézeti alapítvány, melynek kamatai az alapító oklevél szerint egy 
barsmegyei vagy ha ilyen nem volna más megyebeli protestáns pap v. 
tanitó árvájának élelmezésére kívántatnak fordíttatni, elfogadandó, a 
selmeczi lyceuinban tanuló rokonaiknak az ottani tápintézetben ingyen 
való élelmezésére alapítványokat Grenczer . . . . és Tarcsányi Éva az 
ingyen élelmezést igénybe vevő rokonainak, mivel az alapítványok tétele 
óta a tápintézetben ebéden kívül már vacsora is adatik, és az alapít-
ványok kamataiért ott teljes ellátást adni lehetetlen a tápdíjból egye-
dül az alapítvány tő ke 6—7°/0-os kamatja elengedendő, végre az 187 879. 
tanévre készült költségvetés, a kerületi közgyűlés által jóváhagyas-
sanak. 

A kerület a selmeczi főgymnasium állapotáról beterjesztett 
jelentést tudomásul veszi, a kért 3000 frttal a főiskolát ezen 
évben is gyámolítja, az 1878 9-ki költségvetést, a lyceumi 
ker. bizottság a magántanulók által fizetendő vizsgálati dij 
felemelését, az iskolai pénztárban mutatkozó hiánynak, a rau-
zeumi és könyvtári pénzek maradványából leendő fedezését, 
a Lajdenfrost László által adományozott 100 frtnak ösztön-
díj alap gyanánti tőkésítését, és a rajz és tornatanítást és a 
tanárok díjazását tárgyazó határozatokat jóváhagyja. 

Az Olajos Terézia által tett tápintézeti alapítvány el vagy 
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el nem fogadása iránti határozatát, mivel az alapító oklevél 
a kerületnek be nem mutattatott és annak ismerete nélkül 
az alapítvány el vagy el nem fogadása iránt határozni nem 
lehet, a kerület a jövő évi kerületi gyűlésnek tartja fenn, 
egyúttal utasítja a selmeczi lyceumi kerül, bizottmányt, mi-
szerint a most emiitett alapító levelet a jövő ker. gyűlésnek 
eredetben vagy hiteles másolatban mutassa be. 

A Grenczer . . . . és Taresányi Éva rokonai tápintézeti 
élelmezését illetőleg a kerület azt határozza, hogy az esetre, 
ha az alapitó oklevél szerint az imént nevezettek alapítvá-
nyai a végből tétettek, hogy a selmeczi főgymnasiumban 
tanuló rokonaik az ottani tápintézetben ingyen élelmeztes-
senek, a f. ÍST^Í). tanévben mindegyik alapítónak az alapító 
oklevél szerint arra jogosított egyik rokon gyermeke a táp-
intézetben ingyen élelmezendő. Az imént nevezett alapítók 
rokonai a tápintézetbeni élelmezési kérdésének végleges el-
döntését, mivel a vonatkozó alapító levelek a kerületnek be 
nem mutattattak, a kerület szintén a jövő közgyűlésnek 
tartja fenn és a lyceumi ker. bizottmányt és a selmeczi igaz-
gató tanár urat ezen alapító okleveleknek is a jövő kerületi 
gyűlés elébe terjesztésére utasítja. 

16. Felolvastatik a bánsági esperes urnák a bánáti missió állapo-
táról beterjesztett jelentése, mely szerint ez a bánsági esperességben 
mindig szélesebb körben folytatja áldásdús működését. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

17. Superintendens ur jelenti, hogy az 18 78/9-ki ker. költségvetés 
az esperességek által észrevétel nélkül elfogadtatott. 

Tudomásul szolgál. 

18. Kerületi felügyelő ur jelenti, hogy a zsinati előmunkálatok 
érdekében tervezett végleges megállapodás kiviile fekvő okokból, külö-
nösen azért, mert néhány esperesség dolgozatát eddigelé sem küldötte 
be hozzá, még most sem jöhetett létre. 

Ennek folytán újból utasíttatnak azon esperességek, kik 
dolgozatukat még be nem terjesztették, miszerint ezt most 
már legrövidebb idő alatt a ker. felügyelő urnák küldjék be, 
hogy a felügyelő ur elnöksége alatt kiküldött bizottság jelen-
tését a múlt évi jkv. 18. ptjához képest a legközelebbi kerü-
leti gyűlésnek beadhassa. 

19. Wladár János nógrádi főesperes ur a mult évi jkv. 20. ptja 
kapcsában jelenti, hogy a losonczi állami tanító képezdében a leninit 
tanévben a 3 osztályban 35 evang. növendék tanult és azok között 
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5 tanítójelölt jó sikerrel és egy tanítónőj elölt kitűnő sikerrel képesítő 
vizsgát tett, liogy ott a vallástanítás most is el van hanyagolva, és 
hogy a növendékek köziil sokan a szláv nyelv óráit nem látogatják. 
Ezen hajokon a nógrádi esperesség véleménye szerint akként lehetne 
segíteni: 

a) ha a nógrádi esperességi közigazgatási pénztárból a losonczi 
állami gymnásiumi és praeparandiai vallástanár dijaztatására évenkint 
100 frt utalványoztatnék; 

b) ha tekintettel arra, miszerint a losonczi állami képezdének s 8 
osztálya gymnásiumának vallástanára által nem egyedül a nógrádi es-
peresség, de nagy mérvben bányakerületi, sőt némi részben a 4 kerü-
let fiainak vallásos kiképeztetése czéloztatik, a kerület által 8 esperes-
sége pénztárából évenkint 400 frt folyóvá tétetnék ; 

c) ha tekintettel arra, hogy a tanítóképezdéből kikerült okleveles 
tanítójelöltek a szent énekben és orgonálásban gyengék és ennek oka 
abban látszik rejleni, mert a vallástanításra csak 2 óra adatik heten-
kint, és ez is csak akkor, a midőn a növendékek az előbb tartott 3 
órai előadás után kimerültek, a kerület a nagymélt. vallásügyi minisz-
tériumot az iránt keresné meg, hogy a képezdében hetenkint engedé-
lyezett 2 órai vallástanítás helyett 3 órai vallástanítás engedtessék, 
az órák helyesebben beosztassanak, ha az órák beosztásánál az espe-
resség e czélra kiküldött képviselője vagy a vallástanár által képvi-
selve lenne, és a harmadik órában a vallástanár különösen az egyházi 
énekek és egyházi zene betanítására fordítaná kiváló figyelmét; 

d) ha kimondatnék, hogy azon képezdei növendékek, kik a szláv 
nyelvet kötelező tantárgyul el nem ismerik és abban kellő jártasság-
gal birni nem fognak, szláv ajkú egyházakban felekezeti tanítókul el 
nem választhatók ; 

e) ha a losonczi gymnásiumi és képezdei vallás és szláv nyelv 
tanárának évi díjazása a nógrádi esperességtől 100 frttal, a bányake-
rületi esperességek részéről 400 frttal, és az állam részéről megálla-
pított szláv nyelv- és vallástanításért 400 frt, összesen 900 frttal álla-
píttatnék meg, s a vallástanár, ennek folytán jobb díjazásban része-
sülvén és magánórák adása által magát fentartani kényszerítve nem 
lévén, nagyobb gondot fordíthatna a vallásoktatásra. 

A nógrádi főesperes ur jelentése tudomásul vétetik és a 
nógrádi esperesség a vallásoktatás tárgyában tett indítványa 
az összes esperességeknek oly végből rendeltetik megkül-
detni, hogy erre nézve nyilatkozzanak és nyilatkozataikat a 
jövő kerületi gyűlésig az elnökségnek terjeszszék be. 

20. A m. évi jkv . 21-dik pontja kapcsában olvastattak a vallás-
és közoktatásügyi m. k. minisztériumnak a f. év közben a superinten-
dens úrhoz beérkezett és legott elnökileg elintézett leiratai. 



53 

1. 1877. deczember 18. 30,535. Az iskolai könyvtárak felállítá-
sáról. 

2. 1877. aug. 26. 21,678. Anép-és polg. iskolák tanterve. 
3. 1877. okt. 6. 25,160A csépa-szelevényi leánygyiilezet hiányzó 

anyakönyveiről. 
4. 1877. okt. 28. 27,131. A pancsovai papválasztás ügyében azon 

város közönségéhez intézett rendelet másolata. 
5. 1877. okt. 30. 26,810. Szlacsányi János elutasított folyamod-

ványa. 
6. 1877. okt. 28. 27,785. Az iskolai szolgálati bizonyítványok 

hivatalos pecséttel állítandók ki. 
7. 1877. nov. 4. 28,384. A csépa-szelevényi leánygyülekezet 

anyakönyvi ügye. 
8. 1877. nov. 7. 28,588. A selmeczbányai egyházközség felség-

folyamodványa a lyceum segélyezése érdekében. 
9. 1877. nov. 14. 29,079. Halálesetek bejelentésének elmulasz-

tása Bácsvármegyéből. 
10. 1877. nov. 11. 28,700. Pályázat a Balassa Zsuzsanna ösz-

töndíjra. 
11. 1877. nov. 14. 25,547. Puskariu János ,,Stereometer" leí-

rása 5 példánya megküldetik. 
12. 1877. nov. 24. 24,818. Dr. Eugen Netolicska „Leitfaden" 

czimü könyve eltiltatik. 
13. 1877. nov. 27. 1080 elli. sz. Deák Ferencz emlékszobra 

gyűjtőivé visszakivántatik. 
14. 1877. nov. 26. Lukácsy Sándor min. biztos jelentése a köz-

ségi faiskolákról. 
15. 1877. decz. 16. 1222. ein. sz. Rovatos névjegyzék a feleke-

zeti iskoláknál alkalmazott védkötelesekről. 
16. 1877. decz. 18. 32,045. Isbir Frigyes Lajos halotti bizonyít-

ványa. 
17. 1877. decz. 18. 32,215. A volt határőrvidékre tartozó 

ujabb szabályrendelet. 
18. 1877. decz. 27. 32,876. Greksa Antal a tanítói pályától 

elmozdíttatik. 
19. 1877. decz. 20. 32,472. Apova folyamodv. elutasíttatik. 
20. 1878. jan. 16. 1123. A tengerész akadémiába fölvétel sza-

bályzata. 
21. 1878. jan 22. 684. A közoktatás állapotáról szóló hato-

dik miniszteri jelentés példánya. 
22. 1878. jan. 29. 717. A középtanodák évi értesítőjének beki-

vánása. 
23. 1878. jan. 18. 30187—877. A gyámsági és gondnoksági 

ügyek rendezéséről szóló 1877. XX. t.-cz. 230. §-a azon intézke-
dést foglalván magában, hogy „az anyakönyv vezető egyházi közeg 



54 

köteles a jegyző felszólítására a kiskorú örökösök születésére vonat-
kozó bizonyítványt hivatalból díjmentesen kiszolgáltatni", van szeren-
csém F. Uraságodat felkérni, szíveskedjék az illető egyházi köze-
geket a törvény ezen intézkedésére figyelmeztetni s felhívni, hogy 
eljárásukban ahoz szigorúan ragaszkodjanak. Budapesten, 1878. 
jan. 18. Tanárky Gedeon. 

24. 1878. jan. 26. 1903. A tót-pelsőczi lelkész ügye. 
25. 1878. febr. 8. 203. Szent Is tván 'napjának ünnepélyes meg-

tartasa. 
26. 1878. febr. 17. 755. Több zólyomi tanitó a tanképesítési 

vizsga letételére utasíttatik. 
27. 1878. február 15. 2358. Halálesetek bejelentésének sür-

getése. 
28. 1878. febr. 6. 923. Katonatisztek árváinak nyugdijaik 

felvételére nézve az „ellátatlan" állapot felelősség terhe alatt iga-
zolandó. 

29. 1878. febr. 12. Trux Miksa „Neueste General- Post und 
Strassenkarte der öst. Monarchie" cz. térképe eltiltatik. 

30. 1878. febr. 14 18114. Egyházi vagyont képező kisorsolt 
földtehermentesítési kötelezvények kifizetéséhez meg kívántató ok-
mányok felsorolása. 

31. 1878. febr. 15. 3753. Papjelöltek hadkötelezettsége. 
32. 1878. febr. 15. 1517. Kérdéstétel a családi értesítők néhány 

szóból álló megújítása dij azasa felöl. 
33. a) 1878. márcz. 1. 270. ein. sz. A magyar kisbirtokosok 

földhitelegyesületében való részvevés ajánltatik. 
33. b) márcz. 5. 5396. Az 1876. évre utalványozott államsegély 

hovafordításának helybenhagyása. 
34. 1878. márczius 7. 5761. A jakabfalvi iskola folyamodvány-

ügye. 
35. 1878. márczius 4. 1798. Rajztanár és rajztanítóképesítő-vizs-

gálata. 
36. 1878. márczius 17. 375. ein. sz. Ferencz Károly csász. kir. 

főherczeg ur ő Fenségének halála jelentetik. 
37. 1878. márczius 14. 4712. A tótpelsőczi lelkész keresztelés-

ügye. 
38. 1878. márczius 23. 7071. A selmeczi főiskola ő Felsége 

magán pénztárából 500 frt segélyeztetett. 
39. 1878.márczius31. 7239. Adamkovics János vizsgaletétele siir-

gettetik. 
40. 1878. márczius 31. 7280. A gyermekek tankötelezettsége ide-

jének megszabásáról. 
41. 1878. april 14. 6544. A szarvasi tanítók nyugdíjazásának 

ügye. 
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42. 1878. april 12. 8801. Jakabfalva iskolája ő Felsége magán-
pénztárából 150 frt segélyben részesül. 

43. 1878. april 12. 8113. A védtörvény értelmében szerkesz-
tendő okmányok bélyegmentességéről. 

44. 1878. május 4. 539. ein. sz. A szent István király napjá-
nak megünneplését elrendelő intézvény visszavonása. 

45. 1878. april 27. Abaífy Miklós útiköltségének megtérítése. 
46. 1878. május 17. Szlinka János kérvény ügye. 
47. 1878. april 26. 1080 stat. 1878. A népesedési mozgalom 

táblázatai. 
48. 1878. május 23. 12464. Dianovszky Andor kárpótlási 

összegének kérvény-ügye. 
49. 1878. május 31. 10096. A horvát-szlavon-dalmátországi 

illetőségű egyének halálesetei bejelentéséről. 
50. 1878. junius 5. 13635. Szlinka János kérvény-ügyének 

elintézése. 
51. 1878. junius 15. 14503. Mezőhegyes affiliatiója Pitva-

roshoz. 
52. 1878. junius 18. 10876. Várady Sándor bizonyítvány-

ügye. 
53. 1878. junius 13. 14018. A statistikai mintaívek. 
54. 1878. junius 20. 15576. Gr. Festetics Bennó, torontáli se-

gédtanfelügyelővé neveztetik ki. 
55. 1878 junius 20. 14124. A szarvasi tanítók nyugdíjazása. 
56. 1878. junius 20. 15575. Velkey Pál szabolcsmegyei tanfel-

ügyelővé neveztetik ki. 
57. 1878. junius 25. 13923, A magyar Akadémia felhívása 

nyelvadatok gyűjtésére. 
58. 1878. junius 29. Sziillő Géza, Mennyei János, Trics János 

tanfelügyelőkké neveztetnek. 
59. 1878. junius 29. 708. elli. sz. A hadkötelesek fölmenté-

séért csak január és február havában lehet folyamodni. 
60. 1878. junius 29. 14658. Az esketési bizonyítvány katonák 

és tartalékosok nősülésénél többé nem kiállítandó. 
61. 1878. junius 13. 7925. Több zólyomi tanító képesítő vizsgá-

lata sürgettetik. 
62. 1878. julius 16. 16535. A kiszácsi lelkész ügye. 
63. 1878. julius 12. 16872. Harsányi István a tanítói pályától 

végleg eltiltatik. 
64. 1878. julius 18. 18215. Az újvidéki egyháznak a könyör-

adományok gyűjtése megengedtetik. 
65. 1878. julius 20. 13744. A kisorsolt szőlődézsmaváltsági köt-

vények beváltása körüli eljárás megszabása. 
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66. 1878. Julius 21. 18732. A tanítóképzők kimutatása kíván-
tatik. 

67. 1878. julius 25. 14860. A „Skolska mapa" falitérkép, (kia-
datott Belgrádon 1853) eltiltatik. 

68. 1878. julius 31. 18915. Váradi István folyamodványügye fia 
bizonyítványainak visszaadásáról. 

69. 1878. julius 31. 18863. „Wandkarte des Österreichischen 
Kaiserstaates" Handtke-től, — eltiltatik. 

70. 1878. augusztus 15. 18950. A gymnasiumi tanterv és órabe-
osztás. 

71. 1878. augusztus 23. 802. elli-sz A hadköteles állami és me-
gyei tisztviselők és szolgák személyi és szolgálati viszonyainak szabályo-
zasa a mozgósítás alkalmából. 

72. 1878. augusztus 26. 33081. Schimko Györgynek a róm. 
kath. egyházba törvényellenesen történt befogadása ügyében. 

73. 1878. augusztus 29. 18930. A gymnasiumi tanterv kiegé-
szítése. 

74. 1878. augusztus 30. 517. ein. sz. A kultuszministerium 
alatt álló nyilvános hatóságoknál alkalmazott katonai minőségű egyé-
nek a fegyvergyakorlat alól leendő fölmentésök iránt a kultuszminis-
ternél bejelentendők. 

75. 1878. julius 29. 17392. A zólyomi esperes feljelentési ügye a 
badini róm. kath. lelkész ellen. 

Ezeken kivül még 65 darab leirat, különféle pályázatok 
kihirdetéséről, elveszett iskolai és érettségi bizonyítványok-
ról, a tanodákból kizárt tanulókról. 

Habár mindezen m. leiratok a szt. István-ünnepre vonat-
kozónak kivételével, alkalmazkodás végett legott körözve 
voltak, a legáltalánosabb érdekű leiratok a jegyzőség által 
ezen jkvbe is egész terjedelmükben beveendők. A superin-
tendens ur azon eljárása, miszerint a szt. István-ünnepre 
vonatkozó m. leiratot nem körözte, a kerület által jóváhagya-
tik. A családi értesítők megújítását tárgyazó (32. sz. a. emlí-
tett) miniszt. leirat alkalmából a kerület kimondja, hogy csa-
ládi értesítők megújításáért szegényektől semmi, nem szegé-
nyektől is 50 krnál nagyobb dij nem szedendő be. Averseczi 
lelkészre vonatkozó leirat alkalmából, mely szerint a neve-
zett lelkész oda utasíttatott, hogy az általa végzett vallás-
tanításért az államsegélyből kérjen díjaztatást, folyamodvány 
intézendő a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz a vég-
ből, hogy mivel az ev. hitoktatók az államsegélyből való 
díjazása az államsegély czéljával ellenkeznék, más felekeze-
tek hitoktatói a tanulmányi alapból dijaztatnak, az ág. hitv. 
hitoktatók Verseczen, Aradon, Szegeden, Újvidéken, Kör-
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möczbányán és egyebütt dijban nem részesíttetnek és tőlök 
az ingyenvaló oktatás nem követelhető, — az evang. hit-
oktatók is ugyanazon alapból fizettessenek, melyből a többi 
vallásfelekezetek hitoktatói dijaztatnak. 

21. Olvastatik Doleschall Sándor ker. levéltárnok ur következő 
jelentése. 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Levéltárnoki tisztemhez képest van szerencsém évi jelentésemet 
ezennel tisztelettel beterjeszteni. 

Mindenek előtt előre kell bocsátanom, hogy a m. évi ker. gyűlés-
nek a levéltári helyiségre vonatkozó határozata, melyet az egyetemes 
gyűlés is magáévá tett, életbe léptettetvén, most már kényelmes czél-
jának megfelelő levéltár-teremmel birunk, s miután a főt. superinten-
dens ur beleegyezésével még egy szekrényt csináltattam, helyszűkéről 
ez úttal nem panaszkodhatunk többé. 

Az ügynek ilymódoni jobbra fordultát felhasználandó, a tavaly 
csak egész általánosságban bizonyos csoportok szerint osztályozott 
okmányokat, a keriiletileg elfogadott scliema fonalán részletesen ren-
dezni kezdtem, az 1830—1860-ig terjedő iratokról czédula-katalogust 
elkészítvén. — Az átvizsgált irományokat, jelesül a boldog emlék. 
Dr. Szeberényi János korabelieket, kivéve az 1848 s 49-be esőket, egész-
ben véve megnyugtató állapotban s rendben találtam. Kár, hogy ugyan-
ezt nem mondhatom az 1834. év előttiekről. 

Lovicli Ádám superintendensnek kimultával kerületünkben való-
ságos interregnum állván be, levéltárunk ez időből alig mutathat fel 
egyebet egy érezhető, most már ki nem tölthető hézagnál, ugy annyira, 
hogy ezen négy év (1830—1833) superintendentiánk történelmére ugy 
szólván semminemű adatot sem szolgáltat. — Az 1830-ik évből ugyan 
is fenmaradt csak 17 okmány, az 1831-ből 7, az 1832-ből 6, az 1833-ból 
10, tehát négy évből összesen csak 40 okirat, s ezek között csak 7, 
kormányrendelet, alig egy jegyzőkönyv s egyetlen egy számadás sem, 
mely utóbbi egyébiránt a későbbi években is csak itt-ott fordul elő. — 
Nem lesz talán minden érdek nélküli annak megemlítése, miszerint 
dr. Szeberényi János superintendens hivataloskodása idejéből reánk 
került összesen 1922 különféle tartalmú s értékű iromány, s hogy 
nyomtatott kerül, jegyzőkönyvekkel 1844 óta birunk. — S miután itt 
jegyzőkönyvekről szólok, meg fogja engedni a ft. közgyűlés, hogy 
figyelmét azon körülményre hívjam fel, mikép levéltárunkban létezik 
ujabb korból egy ker. jegyzőkönyv, mely mind eddig csak kéziratban 
őriztetik s mely történeti nevezetességénél fogva teljes mértékben 
megérdemelné, hogy köztudomásra jusson, ez az 1859-ki dec. 15-én 
Pesten tartott s rendőrileg betiltott ker. gyűlésnek jegyzőkönyve. 

Kötelességemnek tartom továbbá említeni, miszerint annak nyo-
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mára akadtam, hogy egy meghatározott czélra hagyományozott alapít-
vány idővel a hagyományozó intentióinak ellenére, más egészen külön 
természetű tőkékkel összeolvasztatott, ugy hogy évek óta sem nevével, 
sem kamatjainak hovafordításával nem találkozunk többé. Ertem itt a 
Geicz-féle alapítványt. — Néhai Geicz János, volt dobronai lelkész, 
ugyanis 1805-ben meghalálozván, az összes — egyes, kisebb hagyaté-
kok kifizetése után fenmaradt, — vagyonát kerületünknek oly czélból 
hagyományozta, hogy ez alapítvány kamatjainak bizonyos része — 
80 frt t. i. — két deficiens lelkész segélyezésére fordíttassék, a kama-
tok többi része pedig a tőkéhez csatoltassék. — Ezen kerületünk bir-
tokába ily módra jutott összeg az 1806-ki jegyzőkönyv tanúbizony-
sága szerint 5819 rénusi frtot képezett, s a végrendeletileg megszabott 
80 frt, vagy későbbi pénzláb szerint 32 pengő frtnyi összeg, hosszú 
évek során át segélypénz gyanánt osztogattatott is hivatalképtelen 
lelkészek közé. Utolsó ízben részesíttettek e támogatásban Hraskóczi 
s Polonyi lelkészek 1848-ban, s ezentúl a Geicziánumra csak is az 
1856-ik évben akadunk, midőn a ker. pénzügyi bizottság aug. 12-én 
tartott üléséből elhatározta, az önkénytelen nyugalomra kárhoztatott 
superintendenst megkérni, adna neki felvilágosítást a Geicziánum miben 
léte felől. — Dr. Szeberényi János pár hónappal később kiköltözvén 
az élők sorából, a kívánt tájékozást nem adhatta többé s ez óta az 
egész ügy feledékenységbe ment. — Szükségesnek véltem e kérdést 
megpendíteni, hogy a főt. kerület benne bölcs belátása szerint intéz-
kedhessék. 

A főt. ker. gyűlés bölcs ítélete alá bátorkodom azon kérdést is 
bocsátani, nem tartaná-e czélszerünek határozatilag kimondani, hogy 
kerületünk határain belől megjelent minden könyvnek egy példánya 
küldessék be levéltárunk számára. — Nem ártana ily módon egy szo-
rosan kerületünk irodalmi termékeiből álló könyvgyűjteményt össze-
állítani s annak, ki majdan szerkeszteni fogja kerületünk történelmét, 
módot nyújtani, hogy nem csak administrativ ügyeinkről s pereinkről, 
hanem irodalmi tevékenységünkről is liíí képet adhasson. 

Midőn végre megjegyezném, hogy a m. é. kerületi felszólítás, 
küldetnének be levéltárunkba az administrátorok korába vágó, nálunk 
hiányzó, de másutt netalán meglevő okiratok, mind eddig pusztában 
hangzott el s midőn a főt. közgyűlést alázattal kérném, miszerint levél-
tári helyiségünk bármily szerény butorokkali felszerelhetésére egy-
szer mindenkorra némi összegecskét megszavazni kegyeskedjék, kiváló 
tisztelettel maradtam Budapesten, 1878. aug. 28-án. A főtisztelendő 
ker. gyűlés alázatos szolgája, Doleschall Sándor levéltárnok. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik és jelentésttevő indítványa 
folytán elhatároztatik: 

a) hogy az 1859-dik évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 
kinyomassék; 
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b) hogy a kerület határain belől megjelenő könyvek egy-
egy példánya a kerületi levéltárnak beküldendő, 

c) hogy a kerül, levéltár belső berendezéséhez szükséges 
bútorok beszereztessenek és a superintendens ur által jóvá-
hagyandó beszerzési költségek a kerület által fedeztessenek 
és a superintendens ur által a ker. pénztárból kiutalványoz-
tassanak; 

d) hogy az állandó ker. pénzügyi bizottság megkerestes-
sék, miszerint ugy a Geicz-féle alapítványt, valamint az ösz-
szes egyéb alapítványokat is ezentúl lehetőleg külön czimek 
alatt és elkülönítve kezelje, az alapítványokról jegyzéket 
készíttessen s azt a következő ker. gyűlésnek bemutassa, 
egyúttal a Geicz-féle alapítvány hollétéről és állapotáról a 
jövő ker. gyűlésnek jelentést tenni szíveskedjék. 

22. A ker. levéltárnok ur jelentésével kapcsolatosan előterjeszte-
tik Győry Vilmos ur által, hogy a levéltárban vasajtó hiánya miatt az 
ott őrzött igen fontos irományok kellő biztonságban nincsenek, és 
hogy Luther Mártonnak a levéltárban a többi irományok között fekvő, 
állítólag eredeti végrendelete, ugy a zsolnai zsinat állítólag eredeti 
irományai megfelelő szekrény hiányában, már is a megromlás veszé-
lyének vannak kitéve. 

Ennek folytán elhatároztatik, hogy a levéltár vasajtóval 
ellátandó. Luther végrendeletének s a zsolnai zsinat iromá-
nyainak megőrzésére megfelelő külön szekrények beszer-
zendők és mivel a levéltárban az egyetem irományai is 
őriztetnek, Luther végrendelete is az egyetemet illeti, a vas-
ajtó és külön szekrények költségeihez való hozzájárulásra a 
kerület követei utján a f. évi oktober hó 2-án tartandó egye-
temes közgyűlés megkeresendő, — az egyetemes közgyűlés 
megkeresendő az iránt is, hogy Luther Márton végrendelete 
és a zsolnai zsinat irományai eredetiségét e végből kikíil-
dendő szakértő-bizottság által megállapíttassa. 

28. Olvastatik a ker. özvegy-árvaintézet f. é. szept. 29-én tar-
tott bizottsági ülésének következő jegyzőkönyve. 

A bányakerületi özvegy-árvaintézet 1878. szept. 29-kén mélt. 
báró Radvánszky Antal ker. felügyelő és főt. Dr. Szeberényi Gusz-
táv superintendens urak ikerelnöklete alatt tartott kormányzó bizott-
sági gyűlésének jegyzőkönyve. 

1. Olvastatott az 1877. évi pénztári számadás megvizsgálására 
kiküldött bizottság ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az intézet 
vagyona 1877. decz. 31-ig — a 194 frt 59 kr. kiadás levonásával — 
14,537 frt 4 kr. volt, mely összeg részint birtokosoknál, részint taka-
rékpénztárilag 8°0 kamattal gyümölcsöztetik. Az intézet tagjainak 
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száma 18-al szaporodván, 166-ra emelkedett. Elhalt egy tag. Segé-
lyeztetett 13 özvegy. Az évi dijak lefizetésével hátralékban maradt 
16 tag. A számvizsgáló bizottság teljesen rendben találván a szám-
adást, pénztárnoknak az 1877. évre a felmentés megadását ajánlja. 

Mely jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, a fáradhat-
lan buzgalmu pénztárnok urnák a mult 1877-ik évi szám-
adást illetőleg a felmentés megadása a kormányzó bizottság 
által is ajánltatik. 

2. Pénztárnok ur a kormányzó bizottság előtt személyesen meg 
nem jelenhetvén, az intézet ez idő szerinti állásáról a főtiszteletü el-
nökséghez írásban terjesztette be a következőket: Az intézet jelen-
legi vagyonállása 16530 frt. A segélyezendő özvegy 13, kik alapsza-
bályaink értelmében ez évben 10 írttal, a jövőben pedig már 20 frttal 
segélyeztetnek. Az intézet vagyonát önkéntes adományaikkal emel-
ték : Turopolya 20 frt, Aszód 5 frt, a békés-csabai városi és szőllő-
beli confirmansok [) frt, a zólyomi esperességi gyűlés alkalmávali 
offertorium 15 frt 70 kr. Végre közli az ez ideig hátralékban levő 
20 tagnak névjegyzékét. 

A gyámegylet vagyonának jelentékeny emelkedése ör-
vendetes tudomásul vétetik, pénztárnok urnák pedig meleg 
ügyszeretetéért, áldásos fáradozásaiért jegyzőkönyvileg is 
hálás köszönet nyilvánítása ajánltatik. 

3. Ugy a számvizsgáló bizottság jegyzőkönyvéből, mint a pénz-
tárnok ur írásbeli jelentéséből megütközéssel tapasztaltatván, misze-
rint az évi illetékek lefizetésével az egylet néhány tagja több évekről 
is mind ez ideig hátralékban van, báró Radvánszky Antal ur ő méltó-
sága indítványára, illetve szives ajánlatára 

határoztatott, hogy a hátralékosak névjegyzéke, elnöki 
hathatós megsürgetés czéljából, ő Méltóságával közöltessék, 
tudomás és nyilvántartás végett pedig a kerületi gyűlés 
jegyzőkönyvébe felvétetni ajánltassék. 

4. A számvizsgáló bizottság tagjaiul jövőre is ugyanazok, u. m. 
nt. Hrencsik Károly elnök ; Händel Vilmos lelkész; t. Scholcz Vil-
mos, lyc. tanár ; Almán Dani, a felső elemi iskola tanítója bizottsági 
tagok ajánltatnak. 

Kelt mint fent. Radvánszky Antal, ker. felügyelő, Dr. Szeberényi 
Gusztáv, superintendens, Laukó Károly, ez alkal. jegyző. 

Ezen jkv. tudomásul vétetik, pénztárnok urnák az 1877-ik 
évi számadásra nézve a felmentvény megadatik és ügysze-
retetéért és áldásos fáradozásáért köszönet nyilváníttatik. 
— A kormányzó bizottság indítványa folytán jelen jkvben 
felvétetik, hogy az évi illetékek befizetésével következő 
egyleti tagok vannak hátralékban, u. m.: 

B á c s b a n : Stenczel Károly neudorfi lelkész. 
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B é k é s - C s a n á d b a n : Chovan Viktor, apatelki (3 évre), 
Torkos Károly, orosházi (2 évre), Goldberger Pál, szemlaki 
lelkész és Lukács János, szemlaki tanító. 

N ó g r á d b a n : Vladár János, sámsonházi, Vladár Vik-
tor, szügyi, Putz Lajos (2 évre), gutái, Simkó Frigyes, ba-
lassa - gyarmati, Bartholomaeidesz Gyula, kálnói, Terray 
Gyula, sajó-arnóti lelkészek, és Barthos Pál, dengelegi 
tanító. 

H o n t b a n : Raffanidesz Bogyiszló, bagonyai lelkész, és 
Szichnitzky Mihály, egyházmaróti tanító. 

P e s t m e g y é b e n : Frenyó Nándor, tápió-szelei lel-
kész, Pohanka József, csővári, Lagler János, kis-kartali 
tanító. 

Z ó l y o m b a n : Lipthay János, dobronai, Droppa Gyula, 
bábaszéki lelkész s Kuszi Gusztáv, badini tanító. 

Hathatós elnöki megsiirgetés végett ezen hátralékosok 
jegyzéke ker. felügyelő úrral is közöltetni rendeltetik. 

A számvizsgáló bizottság tagjaiul a kormányzó bizottsági 
javaslathoz képest Hrencsik Károly mint elnök, Händel 
Vilmos, Scholcz Vilmos és Almán Dániel mint bizottsági 
tagok megválasztattak. 

24. Olvastatik az államsegélyért folyamodó egyházak és egye-
sek, valamint a kerületi segélyért folyamodó papözvegyek kérvényei 
átnézésére, a szeptemb. 28-ki gyűlésből kiküldött bizottság következő 
jelentése: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

1. Az államsegély elosztására, a benyújtott folyamodványok alap-
ján tervezetet készitő bizottság, az elnökség által arról értesülvén, 
hogy az államsegély ez idén is 4750 forintra rug, a tavalyi gyűlés 
által az akkorra elfogadott javaslatot bátorkodik ez idén is elfogadásra 
ajánlani, nevezetesen hogy a tavalyi közgyűlés jegyzőkönyve 27-ik 
pontja 1 alpontja határozata szerint, 2000 frt jelenleg is a központi 
pénztár számára tartassék vissza, 900 frt és 600 frt pedig ugyanazon 
czélokra. melyekre ezen összegeket a tavalyi közgyűlés jkv. 27-ik 
pontja 2-ik alpontja határozta. Ezen 3500 forintot kitevő összeg levo-
násával, a szétosztható mennyiség 1250 frtra rúgván, ezen segélyösz-
szeg ekképen javasoltatik szétosztatni: 

2. a) A b á c s s z e r é m i e s p e r e s s é g b e n : Bingu-
la-Erdővégnek 35 frt, a beskai lelkésznek 50 frt, a német-pa-
lánkai lelkésznek 25 frt, a szilbási lelkésznek 40 frt . . . 1 5 0 frt 

b) A b a r s i e s p e r e s s é g b e n : Lévának 100 frt, a 
nemes-kosztolánvi lelkésznek 50 frt 150 frt 
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c) A b á n á t i e s p e r e s s é g b e n : Resitzának 30 frt, 
Sándorfalvának 50 frt, Buttyinnak 20 frt, a kis-semlaki lel-
késznek 50 frt 150 frt 

d) A b é k é s i e s p e r e s s é g b e n : Albertinek 50 frt, 
az apatelki lelkésznek 100 frt, a szegedi hely. lelkésznek 25 frt 175 frt 

e) A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b e n : Kopaniczának 125 frt 
f) A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b e n : A polichnói lelkész-

nek 50 frt, Felső-Tiszovnyiknak 50 frt, Gutának 25 frt, Nagy-
Lamnak 25 frt, Závadának 25 frt. Bérnek 25 200 frt 

g) A p e s tm e g y ei e s p e r e s s é g b e n : Fóthnak 30 frt, 
Csömörnek 45 frt, Csővárnak 40 frt, Csornádnak 30 frt, Rá-
kos-Palotának 30 frt 175 frt 

li) A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b e n : Jarabának 6 3 frt, 
Garamszöghnek 62 frt 125 frt 

3. Bárha ez idén, midőn a folyamodványok beérkeztek, a bizott-
ság ezen 1250 forint ily módon történendő szétosztását javasolja, bá-
torkodik ez alkalommal azon indítványt tenni, hogy tekintetbe vévén 
azt, hogy az ekkép elforgácsolt apróbb összegek sokkal csekélyeb-
bek, semhogy akár a szűkölködő egyházakon, akár a magánosokon 
lényegesen segítenének, inig a most szétosztott összeg is, évenként a 
kerületi pénztárba juttatott 2000 frt összeghez csatolva, csak egy év-
tized leforgása alatt is oly tekintélyes tőkévé gyarapodnék, mely aztán 
kamataiból is gyökeresebben orvosolhatná ugy a szegény egyházak, 
mint a szükséget látó egyesek anyagi fogyatkozásait, maga az összeg 
pedig a kerület tulajdona maradna: a jenlentéstevő bizottság azon 
javaslatot bátorkodik beterjeszteni, hogy e mostani jelentése 1 pont-
jában említett 900 és 600 frt összegek, ezután is és évenkint ugyan-
csak az ott kitett czélokra kiadatván, azokon kiviil az államsegélyből 
egyelőre semmi ki ne osztassék, hanem az ezen 1500 frton felül meg-
maradt összeg, a kerület pénztárában tőkésíttessék. 

4. A mi ezen bizottság másik teendőjét, nevezetesen a kerületi 
segélyért folyamodó özvegyek ügyének elintézését illeti, a bizottság e 
következő javaslatát kéri megerősíttetni: A folyamodványaikat be-
nyújtott özvegyek közül fejenként 10 frt segélyben e következő 29 
özvegy részesíttessék: Becker Flóra, Jeszenszky Lina, Polcz Erzsé-
bet, Karner Jozefina, Bierbrunner Karolina, Örtl Ferenczné, Vankó 
Sámuelné, Orgován Pálné, Placsko Istvánné, Szomora Józsefné, Lon-
gauer Lajosné, Ambrózy Edené, Cancriny Károly né, Sterczel Jo-
hanna, Braxatorisz Emilia, Korcsek Rozália, Leliotkay Teréz, Oszter 
mann Józsefné, Babilon Katalin, Trsztyenszky Ferenczné, Kova-
lovszky Samuné, Zámolyi Józsefné, Horeczky Jánosné, Melna Mi-
hályné, Yalentinyi Jánosné, Mocskonyi Náthánné, Elefant Mihályné, 
Braxatorisz Antonia, Urbanszky Jánosné. 

Kelt Budapesten, 1878. szept. 29. Dr. Szeberényi Gusztáv, biz. 
elnök. Győry Vilmos, biz. előadó. 
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A kerület az ezen jelentésben foglalt javaslatokat mind 
az államsegélynek ez idei hovafordítására, valamint a jövő-
ben tervezett tetemesebb megtakarításra nézve, nem külön-
ben az özvegyeknek a javasolt összeg erejéig való segélye-
zésére nézve elfogadván, a pénztárnokot az itt kitett össze-
gek kifizetésére utasítja. 

25. A mult évi gyűlés jkvének 29-ik pontja kapcsában a bánáti 
esperes ur jelenti, hogy Miavecz László volt kis-semlaki lelkész ügye 
barátságos uton elintéztetett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

26. A pancsovai viszályos ügyre vonatkozólag a bánáti esperes 
ur jelenti, hogy ezen viszályos ügy akként ért véget, hogy az elégü-
letlenek körülbelül 100 lélek egyházunkból ki és a reformata hitre át-
tértek. Az áttérésnél a református testvérek által még csak a törvény-
ben előirt formák sem tartattak meg, a mennyiben 8 bizonyítvány 
alapján az egész 100 lélek a reformata egyházba befogadtatott. Ily 
tömeges áttérés nem történt volna, ha azt a református testvérek és 
a pancsovai magistratus nem támogatták volna. A mig a 100 léleknek 
egyházunkból való kitérése egy részről szomorú eseményt képez, ugy 
másrészt annak azon örvendetes oldala is van, hogy azóta a béke a 
pancsovai egyházban helyre állt s a liivek az áldozatkészségben vete-
kednek. A megmaradt liivek nyilatkozatot adtak be az esperességnél, 
melyben azon meggyőződésnek adnak kifejezést, hogy az által, hogy 
az elégületlenek az egyházból kiváltak, az egyház nem gyengült, ha-
nem erősbödött. 

Ujabban a református testvérek a temető felosztását követelik. 
Az ágostai egyház megengedte, hogy bizonyos dij mellett, mely az 
evangélikusoktól is szedetik — mert a temető fentartása költségbe 
kerül — sorban temethessenek, de a temető egy részét kiadni vona-
kodott. A reformátusok a magistratushoz fordultak s ez azon határo-
tot hozta, hogy a reformátusokat egyházunk határozata nem kötelezi 
s hogy ők feltétlenül temethetnek. 

Ezen jelentés és a pancsovai egyház hivei által az espe-
rességnél beadott s ez által a kerületi gyűlésnek beterjesz-
tett nyilatkozat tudomásul vétetik. A pancsovai magistratus 
az egyház ügyeibe való illetéktelen beavatkozása ellen a 
kerület tiltakozik. Az egyházból kitért hivek az 1868-ik 
LIII . t.-ez.-ben előirt formaságok megszegésével a reformata 
egyházba történt jogtalan felvétele miatt a kerület nehezte-
lésének ad kifejezést és ebbeli neheztelését az illető refor-
mátus superintendens úrral közöltetni határozza. 
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A gyűlés harmadik napja oktober 1. 
27. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván 

hitelesítetik. 

28. A tavalyi gyűlés jegyzőkönyvének 31-dik pontja kapcsolatá-
ban, a bánáti esperes ur jelenti, hogy a franzfeldi egyház a kerület 
meghagyása alapján nem volt hajlandó kérdésben forgó panaszos 
ügyének az esperességen történendő tárgyalására, hanem folyamod-
ványához csatolt iratait visszakérte az esperestől, mely kérelmet azon-
ban ez, — minthogy az irományok tavaly egyenesen a kerülethez in-
téztettek, — nem tartott teljesíthetőnek. 

A kerület a bánáti esperes ur jelentését tudomásul veszi, 
a franzfeldi irományokra nézve pedig elrendeli, hogy azok a 
levéltárba való eltétel végett, egyenesen a ft. Superinten-
dens úrhoz küldessenek. 

29. Ugyanazon jkv. 32-ik pontjának kapcsolatában, a kerület 
méltányosnak tartván az utasítások német és tót nyelvre történt for-
dítását a fordítók munkáját pénztára erejéhez képest némileg jutal-
mazni : 

elhatározza, hogy a két fordító egyenkint 25 frt tisztelet-
díjban részesítessék a kerületi pénztárból, mely összeg utal-
ványozására az elnökséget ezennel fölhatalmazza. 

30. Ugyanazon jegyzőkönyv 40-dik pontja kapcsában, egyrész-
ről világi felügyelő ur jelentvén, hogy a kincstári telepközségek 
egyházi földek nyerhetésének érdekében személyesen járt el a magas 
minisztériumnál, mindeddig azonban, fájdalom, eredmény nélkül, — 
másrészről a békési esperességi elnökség is azt jelenti a kerületnek, 
hogy más vallásfelekezetek, hasonló körülmények között élő telep-
községei részint adományozás, részint igen előnyös vétel vagy haszon-
bér utján már is részesítettek ily nélkülözhetetlen egyházi földekben, 
s e jótétemény a mint egyrészről mulhatlanul szükséges a mi ottani 
gyülekezeteinknek, hogy egyházi, iskolai, állami kötelezettségöknek 
minden tekintetben megfelelhessenek, másrészről pedig jelenleg, mi-
dőn e községek a kincstárral a megváltásra nézve szerződnek, s ál-
landó fenmaradásukra szervezkednek, épen most van a legalkalma-
sabb s többé talán soha vissza nem térő kedvező pillanat, midőn az 
óhajtás megvalósulhat s az égető szükségen segíteni lehet: 

a kerület a legmelegebben fölkéri felügyelő urat, hogy 
Pitvaros, Alberti, Ambrózfalva és Bánhegyes kincstári te-
lepközségek érdekében személyesen közben járni, nagybe-
folyásu gyámolítását ügyökre kiterjeszteni, s e községek 
együttesen benyújtott s a főt. Superintendens ur által aján-



65 

lólag fölterjesztett folyamodását a magas minisztériumnál 
hathatósan támogatni szíveskedjék. 

31. Ugyanazon jegyzőkönyv 34-ik pontja kapcsolatában ft. Super-
intendens ur jelenti, hogy a tavalyi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 
5-dik pontjának azon határozata nyomán, „hogy a már eddig vissza-
szolgáltatott, valamint az ezután vissza szolgáltatandó összegek, mint 
az egyetemes alapokhoz tartozók, az egyetemes pénztárnak adandók 
át", az egyetemes felügyelő ur a kerületi felügyelő ur utján felszólí-
tatott a bányai egyházkerületnek 1323 frt 85 krnak, az egyetemes 
pénztárba leendő beszolgáltatására, mely felhívásnak teljesítésére 
azonban a kerület meghallgatása nélkül magát feljogosítva nem 
érezte, s ezt mind eddig nem is teljesíté; értesíti ft. Superintendens ur 
a kerületet egyszersmind arról is, hogy ft. Török Pál superintendens 
ur Orosháza alapítványát és Szentesét — összesen 501 frt — egye-
nesen az egyetemes pénztárba küldvén be, ezen összeg azóta az egye-
tem pénztárában kezeltetik. 

A kerület főt. Superintendens urnák eljárását teljesen 
helyesli s kinyilatkoztatván egyrészről azt, hogy ezen visz-
szatérített alapítványokat mindig az alapítók rendelkezésé-
ben kitűzött czélra fogja fordítani, a bányai kerület kebelé-
ből befolyt ezen összegek kezelésére azonban, semmi egyéb 
testületet, csupán a tulajdonos bányai egyházkerületet tart ja 
jogosítottnak, s igy nemcsak az egyetemes pénztár által 
követelt 1323 frt 85 kr. kiszolgáltatni nem hajlandó, ha-
nem az egyetemre menő követeinek utasításul adja, hogy 
Orosháza és Szentes odabeszállított alapítványait is, mint a 
bányakerület által, de igen természetesen, az alapítók ren-
delkezése szerint kezelendő összeget, az egyetemes pénz-
tártól visszaköveteljék. 

32. Olvastatik a besztercze-bányai egyház kérvénye, melyben 
gymnasiumának az idén is stipendiumokra fordítandó összegért esedezik 

kérelmének hely adatván, számára ösztöndijakra ez év-
ben 100 frt utalványoztatik. 

33. A tavalyi jegyzőkönyv 37-dik pontjának kapcsában, a békési 
esperesség megújítja tavalyi indítványát a zsinat megtartásának érde-
kében. Indítványozó esperesség kifejezi: igaz ugyan hogy az egyház 
és állam közti viszonyok szabályozása, mint a zsinat üdvös eredményű 
tovább építhetésének alapja, az országos törvényhozás teendője: 
azonban tekintetbe véve azt, hogy a belrendezkedésnek is égető kér-
dései várnak elintézésre s bajai orvoslásra, melyek csak is zsinatilag 
orvosolhatók gyökeresen: felhívja a kerületet indítványa elfogadására 
s az egyetem elé ajánlólag terjesztésére. 
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A kerület a békési esperesség indítványát magáévá teszi, 
s az egyetemre menő követeinek utasításul adja, hogy a 
zsinat megtartását, az egyetemnek hathatósan figyelmébe 
ajánlják. 

34. Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontja kapcsában, főtisztelendő 
Superintendens ur felmutatja a dunántúli reformált egyházkerület által 
ajánlt Váli Ferencz képezdei igazgató ur készítette irkapéldányokat,— 
ugyanazon kerületnek a Szt.-István napja megünneplésére hozott tilta-
kozását s ft. Püspökének a magas minisztériumhoz intézett feliratát, 
ugyan annak a kir. tanfelügyelőség részére kiadott „miniszteri utasí-
t á s á é r a vonatkozó határozatát, s a Tiszáninneni reformált egyházkerü-
letnek szinte a Szt.-István király napja megünneplésére vonatkozó 
feliratát. 

Tudomásul vétetnek. 

35. Ugyanazon jk. 39-dik pontjának kapcsában, a kiadandó kerü-
leti névtár ügyében ft. Superintendens ur jelentvén, hogy ezt a jövő 
1879-dik év folytában közre bocsátja. 

Tudomásul vétetik. 

36. Ugyanazon jk: 42. pontjának kapcsában az ó kéri ügyiratok 
átvizsgálására a jelen gyűlés jk. 10. pontjában kiküldött bizottság el-
nöke beterjesztvén a bizottság jelentését, ennek meghallgatása után, a 
kerület azt határozza, hogy 

a mult gyűlés 42. szám alatt hozott kerületi határozat, a 
folyamodás, illetőleg fölebbezés visszautasítása mellett, azon 
elvnek ad kifejezést, hogy az egyházi adóztatás kérdése még 
általánosan szabályozva nem lévén, az a helyi viszonyokhoz 
képest az esperesség által intézendő el; miután a beterjesz-
tett s az esperességliez ujolag leszállítandó folyamodás oda-
mutat, hogy ezen panaszos ügy időközben, a kerület által 
jelzett helyi viszonyok s netalán O-Kéren élőbbről létezett 
gyakorlat figyelembe vétele mellett elintéztetni s elbíráltatni 
meg sem kisértetett, a bácsszerémi esperesség odautasítatik, 
hogy az ily értelemben felvilágosított kerületi határozat ér-
telmében eljárván, határozatot hozzon s eljárása eredményé-
ről a kerületet értesítse. 

37. Ugyanazon jk. 45-ik pontja kapcsában a békési esperes ur 
jelenti, hogy az orosházi egyházban a papválasztás fájdalom még ma 
sem történt meg, s a rend teljesen mindeddig sincs helyre állítva; s 
bárha ott az ügyek állása még mindig a lehető legkomolyabban aggasztó, 
mindazáltal a rend helyreállításának némi reménysugára nyilvánul az 
ottani uj presbyterium egyik utóbbi gyűlésében hozott az esperességi 
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elnökséghez he is küldött azon határozata, mely szerint a presbyterium 
még egy kevés türelemre kéri az esperességét, s ezt megnyerve, ügyeik 
rendezését igéri. 

Még e halavány reménységről nyert értesülés mellett is, 
megütközéssel fogadja a kerület azon tudósítást, hogy az 
orosházi viszonyok mindeddig sem javultak, s a kerület hatá-
rozata, habár érvényesítésére az esperesség megtette a lehe-
tőt, mindekkorig sem foganatosítathatott. Óhajtaná, hogy az 
esperesség által hangoztatott remény mielőbb valósuljon, a 
a közelmultak tapasztalatai azonban erre igen kevés kilátást 
nyújtván, tavaly hozott határozatát egész terjedelmében fen-
tartja, s annak foganatosítására az esperességet ezennel ujab-
ban is utasítja. 

38. Ugyanazon jk. 47-ik pontja kapcsolatában, a mai gyűlés 
jegyzőkönyve összes pontjainak hitelesítésére 

f. é. oktober hó 2-ának reggeli 8 órája tűzetik ki, s a hitelesí-
tésben részvételre, az esperességek elnökségei s a kerület 
minden itt lévő tagjai felhivatnak. 

39. Tárgyaltatván a Pozsonyban felállítandó theologiai Akadémia 
ügye, melynek fentartására a bányai egyházkerület részéről évenként 
nyújtandó 600 frt segélyadomány kívántatik, az esperességek küldöttei, 
nyert utasításaik szerint való nyilatkozásra hivatván fel, — mind a 
kilencz esperesség igennel szavaz, — s igy a bányai egyházkerület, a 
Pozsonyban létesítendő theologiai Akadémiát, mihelyt az felállíttatik, 

egyhangúlag, évenkénti 600 frttal gyámolítani határozza. 

40 . Olvastatik Kramár Sámuel hittan jelöltnek a kerületi ösztön-
díjban leendő részesítéseért benyújtott folyamodványa. 

Kérelmének hely adatik, s a fenálló rendszabályok meg-
tartása mellett, folyamodónak egy, úgymint az 1878/9-ki 
tanévre, ezúttal 50 frt kerületi ösztöndíj utalványoztatik. 

41. Tárgyaltatik a békési esperesség 1878. aug. 28. tartott köz-
gyűlése jegyzőkönyvének 13-ik pontjában ekképen foglalt fölterjesz-
tése: „U. a. jkv. 23-ik pontjánál olvastatik a b. csabai egyház folya-
modványa, melyben újra kéri az esperességet, adná beleegyezését abba, 
hogy a két év előtt esperességileg is megerősített központi 2-ik magyar 
elemi iskola tanítójának 600 frtos hiványa 500 frtra leszállítassék, 
s a levont 100 frt az előbb 400 frtos, de a f. évben Szarvason tartott 
esp. gyűlés által az egyház kívánatára 500 frtban megállapított u. n. 
alsó-végi tanítói hiványhoz csatoltassék; vagy pedig meghagyatván 
a magyar tanítói liivány 600 frttal, utóbbi eredeti mennyiségére 400 frtra 
visszaszállítassék; el nem fogadása esetén, jelenti az egyház, hogy 
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ügyét a kerületi gyűlésre felbbezni kívánja." — Az esperesség fen-
tartja a m. évi hm.-vásárhelyi gyűlésnek 33. és a f. évi szarvasi gyű-
lésnek 23. sz. a. idevonatkozó határozatait s a folyamodványt eldöntés 
végett a kerület elé fölterjeszti. 

A kerület, az esperesség által megerősített 600 forintos 
hiványnak 500 frtra leendő leszállításában nyilvánvaló cson-
kítást látván, ezt semmiképen meg nem engedheti, s annak 
változatlan fentartását határozza. A 400 frtos liivány azonban, 
az esperesség által eredetileg ennyiben szentesítetvén, — 
ennek 400 frtra való visszaállítása — mint törvénybe nem 
ütköző, — megengedtetik. 

42. Tárgyaltatik a békési esperességnek azon felterjesztése, mely 
szerint az, legutóbbi közgyűlésében a békés-csabai egyháznak abbeli 
kérelmét, hogy évek óta négy lelkészi állomással bírván, ezen számnak 
megfelelőleg, ezentúl négy szavazattal bírjon, teljesen méltányolva, 
neki a 4-ik szavazati jogot megadja s ezt a kerületnek tudomás végett 
beterjeszti. 

A kerület ez ügyet fontosságához méltó tiizetességgel 
megvitatván, a tudomásul vételt a kerületi ügyrend szabály-
zata szerint megejtett személyenkénti szavazással dönti el, s 
19 igenlő szavazattal, két nem-mel szavazó és két nem sza-
vazó ellenében, a csabai egyháznak a 4-dik szavazati jogot 
megadja. 

43. Tárgyaltatik a budapesti esperesség részéről történt felter-
jesztés, a hitfelekezet-nélküliek gyermekeinek a kereszteltek anya-
könyvébe leendő be- vagy be nem irása felől, mely kérdésben néhány 
felmerült eset alkalmával a Budapest fővárosának polgármestere, az 
egyik pesti egyház lelkészi hivatalától az anyakönyvbe való beírást 
követelte. 

A kerület, az ágostai hitvallású evangy. egyház e nemű 
anyakönyvét nem pusztán a szülöttek lajstromának, hanem 
igen is az egyház szent szertartása szerint megkereszteltek 
matrikulájának tekintvén, a nem keresztelteknek nevét abba 
bejegyezni meg nem engedi; minthogy azonban azt sem 
tartja czélszerünek, hogy az ilyen szülöttek, szüléik egyhá-
ziatlan gondolkozása miatt, az egyház által mintegy teljesen 
eltaszítassanak: elrendeli, hogy a világi hatóságtól ily ese-
tekben átküldött megkeresésnek akkép legyen elég téve, 
hogy az iratok elfogadtassanak s a szülöttekről szóló ada-
tok a hivatalos rendeletek könyvébe bevezettessenek, s ne-
taláni keresztlevél kiadása szükségének esetén, egyenesen az 
ekkép történt bevezetés Írassék ki betűről betűre, bizonyít-
vány alakjában. A mennyiben pedig a tárgyalás folyamában 
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a kerület arról értesült, hogy a polgármesteri hivatal oly 
jegyzőkönyvet vétetett föl, s közölt az illető lelkészi hiva-
tallal, a melyben a bejegyzést követelő szülék megbotrán-
kozást keltő kifejezésekben nyilatkoznak minden vallásról s 
a jegyzőkönyvből épenséggel nem tiinik ki, hogy e sértése-
kért csak bármi enyhén rendre utasítattak volna is : főtiszte-
lendő Superintendens ur felkéretik, keresse meg a magos 
minisztériumot, méltóztassék az, a keresztyén államban mű-
ködő világi hatóságokat a vallásnak — ha ugyan némelyek 
által követésére nem is, — de mindenek által illő tisztelet-
ben tartására utasítani. 

44. Tárgyaltatik a pestmegyei esperességnek indítványa, mely-
ben a vasárnapnak mint Istennek szentelendő nyugovó napnak meg-
tartása és megszentelése érdekében felszólalást javasol: 

A kerület legbensőbb meggyőződése szerint magáévá teszi 
ez indítványt, s az egyetemes gyűlésre menő. követeit uta-
sítja, hogy ezen határozatát ott javaslatképen eléterjesztve, 
az ügy-érdekében egyetemes intézkedés történjék. 

45. A zólyomi esperesség, azon jelentése kapcsában, hogy kebe-
lében a minden egyházat különben is kötelező tüzelleni biztosítást, 
viszont-biztosító, általános esperességi biztosításképen léptette életbe, 
mi először aránylag sokkal jutányosabb is, másrészről pedig a bizto-
sító társaság által az esperességi kegyeletes intézetek is jótétemény-
ben részesülnek, egyszersmind javaslatba hozza, kérdeztessenek meg 
a kerületbeli esperességek, nem tartanák e czélszeríinek ezen intéz-
kedést az egész kerületre is kiterjeszteni? 

A kerület e javaslatot méltányolja, a többi esperességek 
figyelmébe ajánlja s felhívja őket, hogy a jövő gyűlésen e 
kérdés felől nyilatkozzanak. 

46. Ugyancsak a zólyomi esperesség azon indítványára: Tekin-
tetbe véve azt, hogy régen érzett, s már e gyűlésen is hangoztatott 
égető szükség lévén egy kerületi tanító képző intézet felállítása, neve-
zett esperesség ennek helyéül a minden szükséges erővel és helyiség-
gel rendelkező, igy legkevesebb kiadással járó s e mellett minden 
igénynek a lehető legczélszerübben megfelelő várost, a gymnasiuma 
által oly ajánlatos Selmeczbányát javasolja választani : 

Az esperességek felhívatnak nyilatkozattételre: óhajtják 
e a kerületi tanítóképzőt általában, s ha igen, hol és milyen 
körülmények között felállíttatni. 

47. Olvastatik az egyetemes gyűlés jk. 33. pontja, melyben a ke-
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rületek felhívatnak egyöntetű egyházrendezet elkészítésének adalékául 
jelenleg érvényben lévő egyházi rendszerüket benyújtani. 

A bányai egyházkerület „Utasításait" készséggel benyújtja 
ugyan, mindazáltal az oly különböző körülmények között elő, 
s bevett évszázados s egymástól oly sokban eltérő szokások-
hoz ragaszkodó négy' kerület számára egészen egyöntetű 
rendszer létrehozását sem lehetségesnek sem nélkülözhetet-
lennek nem tartja. 

48. A jegyzőkönyv, a 38. pontban foglalt határozat szerint 
hitelesítetett. 

Br. Kadvánszky Antal, Dr. Szeberényi Gusztáv, 
kerül, felügyelő. superintendens. 

ür. Szelényi Károly, Győry Yilinos, 
kerületi világi jegyző. ker. egyházi jegyző. 



T a r t a l o m . 

Jelen voltak. Megnyitó beszéd. 
1. A Snperintendens évi jelentése. 
2. A „lelkészválasztási szabályzat" lekiildése az esperességekhez. 
3. Jelentés a Székács-emlék alapról 
4. Intézkedés a kerületi törvényszék megválasztásáról. 
5. Számvizsgáló-bizottság kiküldése. 
6. Tanügyi-bizottság kiküldése. 
7. Meghivó az egyetemes gyűlésre. Követek kiküldése. 
8. A b. Baldácsy alapítvány. 
9. A tankerületi bizottságok jelentései. 

10. Bizottság kiküldése az ó-kéri ügy megvizsgálására. 
11. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
12. A kerületi törvényszékre begyült szavazat bejelentése. 
13. Számvizsgáló-bizottság jelentése. 
14. Tanügyi bizottság jelentése. 
15. Jelentés a selmeczi főiskoláról. 
16. Jelentés a bánáti missióról 
17. A kerületi költségvetés. 
18. A zsinati előmunkálatok. 
19. A nógrádi esperesség jelentése a losonczi állami tanítóképző vallás 

oktatásról. 
20. Miniszteri leiratok. 
21. A levéltárnok jelentése. 
22. Indítvány a levéltár becses iratainak megőrzésére. 
23. Jelentés a kerületi özvegy-árva intézetről. 
24. Államsegély. Papözvegyek. 
25. Miavecz László ügye. 
26. Pancsovai ügy. 
27. A jegyzőkönyv hitelesítése. 
28. A franzfeldi ügy. 
29. A kerületi utasítások fordítóinak díjazása. 
30. A telepközségek egyházi földek nyerhetése érdekében benyújtott fo 

lyamodványainak pártolása. 
31. Az egyetem által követelt theologiai-intézet alap. 
32. Beszterczebánya kérvénye. 
33. A békési esperesség indítványa a zsinat érdekében. 
34. Helv. hitv. egyházkerületek átiratai 
35. Kerületi névtár. 
36. Jelentés az ó-kéri ügyről 
37. Az orosházi ügy. 
38. A jegyzőkönyv hitelesítésének kitűzése. 
39. A theologiai akadémiára felajánlott összeg. 
40. Kraraár Sámuel folyamodványa. 
41. A békés-csabai tanítói hivány ügy. 
42 A békés-csabai egyháznak a 4 dik azavazó jog megadatik. 



43. A hitfelekezetnélküliek bejegyzése. 
44. A pestmegyei esperesség indítványa a vasárnap megszenteléséről. 
45. A zólyomi esperesség indítványa az általános biztosításról. 
40. Ugyanannak indítványa a felállítandó kerületi tanítóképzőről. 
47. Az egyetemes gyűlés határozata az egyetemes szervezkedésről. 
48. A jegyzőkönyv hitelesítése. -

Jegyzet . Az első és harmadik nap jegyzőkönyvét az egyházi, a második 
napét a világi jegyző szerkesztette. 



Jegyzökönyve 
a lányai ágost. hitv. evang. egyházkerület, Budapesten 1879. Junius 
12-én méltóságos báró Radvánszky Antal egyházkerületi felügyelő és 
nagyságos s főtisztelendő Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens urak 

iker-elnöklete alatt tartott közgyűlésének. 
• • 

J e l e n v o l t a k : 

A b á n s á g i e s p e r e s s é g b ő i : Kramár Béla főesperes. 
A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Kossányi József esperes, Eisert 

Géza k. közjegyző. 
A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Fabiny Theofil esp. fel-

ügyelő, Bachat Dániel esperes, Doleschall Sándor, Schranz János, 
Scholz Gusztáv lelkészek, Győry Vilmos ker. jegyző, Jákobéi József, 
Fröhlich Robert főgymnasiumi igazgató, Miavetz László, Dr. Szelényi 
Károly, ker. jegyző. 

A b é k é s t e s p e r e s s é g b ő l : Zsilinszky Mihály, Szeberényi 
Andor. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Veres Pál esp. felügyelő, 
Wladár János főesperes. 

A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Földváry Mihály esp. 
felügyelő, Margócsy József főesperes, Dobronyovszky Károly péteri, 
Galle Andor kis-hartai, Moravcsik Mihály aszódi, Melczer Gyula 
acsai, Dubovszky Nándor keresztúri, Jezsovics Pál czinkotai, Szirotka 
Gusztáv apostagi, Zvarínyi János csomádi, Jankó Károly fóthi, 
Galle Elek lelkészek, Somogyi Károly, Tóth János. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Raab Károly főesperes. 

Főtisztelendő Superintendens urnák az egek Urához bocsátott buzgó 
imádsága után, mely e közgyűlés megnyitásának istentiszteleti részét 
képezte : felügyelő ur szivesen üdvözli a megjelenteket, kimondja, hogy 
e közgyűlés tárgyát a báró Baldácsy alapitványi ügyben teendő sür-
gősintézkedések képezendik, ezekre a megjelentek ügyeimét felhivja és 
a közgyűlést megnyitottnak nyilvánitja. 

I. Felolvastatik a „Baldácsy-alapitvány"-bizottságának 1878. nov. 
11-ről az egyházkerülethez intézett jelentése az alapítványi ügyek 
állásáról és az alapítványi birtokok jogviszonyainak mikénti fejlődé-
séről. — Felolvastatik ugyanezen bizottságnak 1879. márcz. 14-ről 
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az egyházkerülethez intézett jelentése a gróf Hunyady József, ugy is, 
mint több testvér családi jogainak fentartója által 1843. nov. 13-án 
az eperjesi kerületi tábla előtt b Baldácsy Antal ellen indított, később 
az egri cs. kir. megyei tvszék előtt 1854. évben folyamatba tett, gróf 
Hnnyady József halála után, örökösei és testvéröcscse gróf Hunyady 
Ferencz felperessége alatt a karczagi kir. tvszék előtt befejezett és 
1877. jun. 18,2919 sz. a. kelt I. bir. Ítélettel eldöntött zálogváltó per-
ben a felperesek és a „Baldácsy alapítvány" megbízottjai között kelet-
kezett e g y e s s é g és az annak teljesíthetése végett az első magyar 
ált. biztosító társaságtól felveendő 100.000 frt kölcsön tárgyában, 
melyben a nevezett bizottság a kerületet felkéri, hogy az említett 
zálogváltó perben megállapított egyességhez a maga részéről szintén 
hozzájáruljon, s annak megkötésére, a kölcsön felvételére és a köl-
csönszerződés aláírására gróf Degenfeld Imre, gróf Lónyay Menyhért, 
b. Kochmeister Frigyes és Szilágyi Sándor urakat hatalmazná meg. 
— Tárgyaltatik egyidejűleg azon indítvány, hogy tekintve azt, mi-
szerint a Hunyady-féle zálogváltó perben, még csak I. bir. Ítélet kelet-
kezett, s így a szóban forgó peregyesség felette sürgős megkötése in-
dokolva nincs, tekintve azt is, hogy a kérdéses egyesség IV-ik pont-
jában az foglaltatik, miszerint a „zálogváltó per és az ebben 2919 — 
1877 sz. a. hozott I. birói Ítélet a sári birtokrészekre, a kőtelki és 
nagykürüi úrbéri váltságra vonatkozólag b. Baldácsy Antal, illetőleg 
örököse, ugyszinte az egyesség tárgyát nem képező birtokokra nézve 
a perben álló többi alperesek irányában érintetlenül maradt, s a peres 
eljárás felperesek által tovább fog folytattatni", az egyesség ezen 
pontjából pedig azon aggodalom merül fel, hogy általa az alapítványi 
javakra vonatkozó peres kérdések kiegyenlítetteknek nem tekinthe-
tők, az egyességhez való hozzájárulás és a kivánt meghatalmazás ki-
állítása kérdésének tárgyalása előtt, még további felvilágosítások be-
szereztessenek, addig pedig a határozathozatal, az egyességhez való 
hozzájárulás és az egyesség teljesíthetése végett szükséges 100.000 frt 
kölcsönfelvétele tárgyában elhalasztasséks hogy a kerület az egyesség 
elfogadása tekintetében a helyzet tökéletes ismeretével határozhasson. 

Miután attól kell tartani, hogy az esetben, ha az egy-
házkerületek a Hunyady család és Baldácsy alapitv. bizott-
sága közt létrejött egyességhez való hozzájárulásokat rövid 
idő alatt ki nem jelentetik, ezen egyesség meghiusul és ké-
sőbb többé létre nem jöhet, és miután az egyházkerület a 
Baldácsy alapítvány bizottságáról meg van győződve, hogy 
az egyesség megállapítása előtt, a fenforgó körülmények 
alapos megvizsgálása által biztos meggyőződést szerzett az 
egyességnek a Baldácsy alapítványra előnyös voltáról, 
ennélfogva a jelen ügy érdemleges tárgyalásának elha-
lasztása iránt tett indítvány mellőztetik s az ügy érdemle-
ges tárgyalása elhatároztatik. 
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II. Ennek folytán tárgyaltatván a Baldácsy alapítvány bizottsá-
gának inegkeresvénye, hogy az egyházkerület a Hunyady család és 
b. Baldácsy Antal közt folytatott zálogváltó perben a Hunyady család 
és a Baldácsy alapítvány bizottsága meghatalmazottjai között meg-
állapított egyességhez hozzájáruljon és annak megkötésére és az annak 
teljesíthetése végett szükséges kölcsön felvételére gróf Degenfeld 
Imre, nagymélt. gróf Lónyay Menyhért, báró Koclimeister Frigyes és 
Szilágyi Sándor uraknak a szükséges meghatalmazást kiállítsa, — 
határoztatott: 

Ezen egyházkerület mint a Baldácsy alapítványi birto-
kok egyik társtulajdonosa kijelenti, hogy azon egyességhez, 
mely a gróf Hunyady József, ugy is mint több testvér és csa-
ládi jogainak fentartója által 1843. nov. 13-án az eperjesi 
ker. Tábla előtt b. Baldácsy Antal ellen indított, később az egri 
es. k. megyei törvényszék előtt 1854, april 24-én 1164 sz. a. 
folyamatba tett s elhalálozása folytán örökösei s testvér-
öcscse gróf Hunyady Ferencz felperessége alatt a karczagi 
kir. tvszék mint kiküldött birósag előtt befejezett s 1877. évi 
junius 18-án 2919 sz. a. első bírósági Ítélettel eldöntött 
zálogváltó perben egyrészről a felperesek, másrészről a 
Baldácsy alapítvány bizottságának meghatalmazottjai között 
megállapíttatott s a Baldácsy alapítványi bizottság által 
1879. febr. 2-án tartott ülésében a jkvbe foglalt szöveg sze-
rint elfogadtatott, — a maga részéről is hozzá járul és ezen-
nel felhatalmazza méltóságos gróf Degenfeld Imre, nagy-
mélt. gróf Lónyay Menyhért, nagyságos báró Hochmeister 
Frigyes és tekint. Szilágyi Sándor urakat, hogy az említett 
egyességet ezen egyházkerület nevében is jogérvényesen 
megköthessék és aláírhassák, továbbá, hogy az egyességi 
feltételek teljesíthetése végett az első magyar általános 
biztosító társaságtól 100.000 frt, azaz: Egyszázezer frt 
o. ért. kölcsönt azon feltételek alatt, melyek e részben a 
Baldácsy alapítványi bizottság és az első magyar ált. bizto-
sító társaság igazgatósága közt már előzetesen megállapít-
tattak — felvehessenek, a kölcsönszerződést aláírhassák, a 
felveendő 100.000 frt biztosítására a Baldácsy alapítványt 

* képező s a magyar korona területén levő 11 protestáns egy-
házkerület részére tulajdonjogilag bekeblezett birtokokból, 
— a fegyverneki 197. 

sz. s a Tiszaroff-gyendai 356. sz. 
tjkvkben foglalt ingatlanokat jelzálogul leköthessék s a 
zálogjogbekebelezéséremegkivántatóengedélytmegadhassák, 
ugy szintén leköthessék az összes alapítványi birtokok jöve-
delmét is, végre általában, hogy mind azt megtehessék, mi 
a kölcsön felvétele végett.szükséges, s mindazokban, a me-



r r 

lyekre a jelen külön meghatalmazás szól, az alulirt egy-
házkerület nevében teljes joghatálylyal eljárhassanak. 

III. Felolvastatik a dunántúli ref. egyházkerület átirata a báró 
Baldácsy alapítvány kezelésével megbizandó állandó bizottság hatás-
körének és a kerületekhez való viszonyainak szabatos körvonalozá-
sát tárgyazó szabályzat kidolgozása s e végre kiküldendo bizottságba 
4 tag beválasztása tárgyában. 

Ezen átirat tárgyalása a legközelebbi kerületi közgyű-
lésre halasztatik. Előzetesen ezen átirat az esperességekkel 
közöltetni rendeltetik. 

IV. A „Baldácsy alapítványi" bizottság jelentéseiből a kerületi 
közgyűlés meggyőződvén azon fáradhatatlan buzgalomról, melyet ezen 
bizottság az alapítványi jogviszonyok rendezése és általában az ala-
pítvány érdekében folytonosan kifejt, 

a kerületi közgyűlés a Baldácsy alapítvány bizottsá-
gának az alapítvány érdekében mindenkor kifejtett fáradha-
tatlan buzgalmáért és sikeres működéséért forró köszönetét 
nyitvánítja. 

K. m. f. 

B. Radvánszky Antal, Dr. Szelberényi Gusztáv, 
Bányakerü le t i felügyelő. Super in tendens 

Dr. Szelényi Károly, Győry Vilmos, 
lter. jegyző. ker. jegyző. 

Budapest, 1879. Nyomatta Hornyánszky Viktor. 
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J e g y z ö k ö n y v e 

a bányai ágost. hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1879 szeptember 
6-án, folytatólag szepjtember 8-án és 9-én Nagyméltóságú Báró Radvánszky 
Antal egyházkerületi felügyelő, majd méltóságos Fabiny Teofil esperes-
ségi felügyelő és nagyságos és főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv szuper-

intendens urak ikerelnőklete alatt tartott rendes évi közgyűlésének. 

J e l e n v o l t a k : 

A b á c s - s z e r é m i e s p e r e s s é g b ő l : Belohorszky 
Gábor főesperes, Scultéty Ede főfelügyelő, Steltzer Frigyes kiszácsi 
lelkész, Bierbrunner Gusztáv ó-kéri lelkész, Roth Károly alesperes és 
ó-verbászi lelkész, Schneeberger János uj-verbászi lelkész. 

A b á n s á g i e s p e r e s s é g b ő l : Kramár Béla főesperes. 
A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Bodó Lipót esperességi fel-

ügyelő, Kossányi József esperes. 
A b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Achim Ádám esperes, Osz-

troluczky Géza esperességi felügyelő, Sárkány János szarvasi lelkész, 
Szeberényi Andor nagylaki lelkész, Linder Károly békés-csabai leik., 
Petz Gyula mezőberényi lelkész, Csermák Kálmán tót-komlósi lelkész és 
Tavaszi János egyházi felügyelő. A szarvasi főiskola részéről. Ta tay 
István igazgató. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Fabiny Teofil, esper. 
felügyelő, Bachat Dániel esperes, Doleschall Sándor, Schrauz János, 
Scholz Gusztáv, Győry Vilmos lelkészek, Sárkány József egyházi fel-
ügyelő, Hunfalvy János egyházi felügyelő, Dr. Brennerberg Mór, Szé-
kács Ferencz, Bexlieft Ármin, Szedenits János, Jeszenszky Danó, Ha-
berern Jonathan, Hcnszlmann Kálmán, Horváth Dezső, Vaskó Endre, 
Tomasek Pál, Andaházy László, Sztehlo Kornél, Krkosch Lajos. A 
budapesti fogynmásium részéről: Fröhlich Róbert igazgató, ésBatizfalvy 
István tanár. 

A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : Lőrincsék János fő-
esperes, Stur Károly és Händel Vilmos lelkészek, és Laszkáry Pál. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Veres Pál esperességi 
felügyelő, Wladár János főesperes, Dessewffy Ottó felügyelő, Bartholo-
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maeideszGyulaalesperes, Wladár Miksa főjegyző, Wladár Viktor szügyi 
lelkész, Placliy Tamás felügyelő és Újhelyi Boldizsár. 

A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Margócsy József 
főesperes, Melczer Gyula, Kiss Endre, b. Podmaniczky Levente, 
Hojtsy Sándor, Marossy Károly, Endreífy János, Jezsovits Pál és 
Kiss Péter. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Raab Károly főesperes, 
Thebusz János, zólyomi lelkész, Moczkovcsák János lelkész és espe-
rességi főjegyző, Molitorisz János garamszegi lelkész. 

A közgyűlést megelőzött isteni tisztelet végeztével a kerület kül-
döttei az ülésteremben összegyűlvén, először nagymélt. b. Radvánszky 
Antal kerületi felügyelő ur emel szót és elmondja a következőket: 
„Midőn a bányai ágost. liitv. ev. egyházkerületnek a mai közgyűlésre 
megjelent képviselőit üdvözlöm, s ezen kerületi közgyűlést megnyitni 
készülök, a régi tisztelettel, de nem a régi hangulattal teszem azt, 
nem azért, mintha szeretetem az egyház és ezen egyházkerület iránt 
csökkent volna, — hisz ez inkább nagyobbodott, — hanem azért, mert 
egy közbejött esemény, egyetemes felügyelővé történt megválasztatá-
son!, egész lényemre nagy befolyással van, s mert nekem, bármennyire 
hizelgő és megtisztelő is reám nézve a közbizalom, mely az egyetemes 
felügyelői állásra emelt, felette nehezemre esik az ezen egyházkerület-
től való elválás. 

Minthogy egyetemes felügyelővé történt megválasztatásom kö-
vetkeztében ezen közgyűlés folyama alatt a kerületi felügyelői állás-
ról le kell mondanom, szükséges lesz, hogy ezen közgyűlés uj kerületi 
felügyelő választása s a világi elnök helyettesítése iránt intézkedjék. 

A mai közgyűlés tárgyai többnyire már ismeretesek, mivel már 
korábbi közgyűléseinken előfordultak. Kiváló figyelmet fognak érde-
melni a jelen közgyűlés tárgyai közül: a főtiszt. Superintendens ur 
évi jelentése, a zsinati deputatio jelentése, és az újpesti filia az anya-
egyliáztól való elválásának ügye. 

Midőn azon kérelemnek adok kifejezést, hogy ezen s az itt elő-
fordulandó többi tá rgyak felett ez úttal is a szokott figyelemmel, nyu-
galommal és higgadtsággal tanácskozni szíveskedjenek, a közgyűlést 
megnyitottnak nyilvánítom." 

1. Azon egyrészt szomorú, másrészt örvendetes eseményt, hogy 
nagyméltóságú b. Radvánszky Antal kerületi felügyelő úr egyetemes 
felügyelővé megválasztatott, 

a közgyűlés tudomásul veszi, ő Nagyméltóságának egy-
ház kerületi felügyelői állásától visszalépése alkalmából az 
egyházkerület körül évek során át szerzett számos érdemei-
ért háláját fejezi ki s ezen hála kijelentését jegyzőkönyvbe 
vétetni határozza. 



2. Nagyságos főtiszt. Superintendens úr a lefolyt év alatt a ke-
rületben történtek rajzát a következő jelentésben vázolja: 

M é l t ó s á g o s é s f ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

Hetedik éve, hogy szerencsém van üdvözölhetni az egybegyűlt 
mélyen tisztelt egyházi küldötteket. Mindenek előtt elismerő hálával 
telik el keblem a Mindenható iránt, a ki kegyelmével ekkorig kisért ; 
egyszersmind tartozó elismeréssel azok iránt, kik engemet gyámolí-
tottak s fogyatkozásaimban irántam elnézéssel lenni kegyeskedtek. 

A közel egy év lefolyása alatt végbe ment, a ft. kerületet köze-
lebb érdeklő eseményekről szándékozom részint ezen szokott értesitőm-
ben, részint a felolvasandó s tárgyalandó jkönyv egyes pontjainál 
engedelmökkel számot adni. 

Minek előtte azonban azok elésorolásába bocsátkoznám, említenem 
kell mindnyájunk fájdalmát azon nagy veszteségünk fölött, melyet 
volt egyetemes felügyelőnk, néhai nmltsgú Zsedényi Ede úrnak f. évi 
február 20-ikán történt kimúlta okozott. 

Az ő halhatatlan érdemei, melyeket hazánk és ág. liitv. egyhá-
zunk körül szerzett, az ő áldozatkészsége, melyet egész életén át ta-
núsított s melyet végrendeletében azzal koronázott, hogy 10 felekezeti 
tanítót évenkinti 100 frt segélyben részesíttetni meghagyott s ezen 
czélra 20,000 frtot o. é. hagyományozott kerületünknek; — az egy-
ház évkönyveiben úgy, mint a protestáns hívek szivében megörökítették 
áldott emlékét. 

Szívesen s kegyeletes hálával adózunk a boldogult fönkelt lelkű 
nagy férfiúnak, mint a protestáns egyházat s annak igazait a legnehe-
zebb időkben tántoríthatlanúl védő hitbajnoknak : áldozunk az emlé-
kezetnek a meghódolásnak szent érzelmeivel. Mert az ő hitfelekezeti 
példás hűségével „exegit sibi monumentum aere perennius!" 

Az itt Budapesten február 23-án véghez vitt nagyszerű temet-
kezési isteni tiszteletnél — melyet ft. Gleduly Lajos dunáninneni 
superintendensur végezett—jelenlenni szomorú kötelességemnek tartot-
tam valamint arra nézve is intézkedtem, hogy kerületszerte egy s ugyan-
azon vasárnap az egyes egyházakban halotti isteni tisztelet tartásával 
kegyeletesen emlékezzenek meg a hívek egyházunk nagy halottjá-
ról. Ezzel összefüggésben van egy másik nagy veszteség is, 
mely legkivált bányakerületünket érte, s habár szorosan nem ide tar-
tozik annak felemlítése, mindazonáltal el nem hallgathatom, mert leg-
közelebbről ugyan engem, de e kerületben mindnyájunkat is fájda-
lommal s örömmel tölt el egyaránt. S ez nem más, mint az a köz ked-
ves tudomásu dolog, hogy ő nmltsga b. Radvánszky Antal úr ezen 
gyűlésekkel megszűnik a mi mélyen tisztelt egyik elnökünk lenni ! 

En részemről veszítek benne oly kitűnő kartársat, a minőt csak 
kívánhattam az Istentől — miért is itt neki a leghőbb köszönettel és 



a leghálásb elismeréssel adózom, — az egész bányakerület pedig- oly 
páratlan felügyelőt, a minőt minden kerületnek — mivelhogy evan-
gyélmi egyházunkat egyetemleg szeretjük — óhajtunk. 

Kér jük egyszersmind ő Excellentiáját, hogy az egyetemben, 
melynek méltán állíttatott élére,- minket a bányakerületieket, ugy 
mint eddig szeressen ; a midőn viszont mi is ő iránta a — hiszsziik 
— tapasztalt odaadás és hódoló tisztelettel ragaszkodni meg nem 
sziinünk ! 

A főt. kerület gondja lesz, hogy az uj kerületi felügyelő úr válasz-
tását illetőleg, ezen gyűlésből intézkedni méltóztassék. — Jelentem 
továbbá, hogy 0 Felségök eziist menyegzője alkalmából, a hódoló 
feliratot a többi kerület elnökeivel együtt aláirtam s hogy ezen tör-
vendetes alkalom a kerület összes gyülekezeteiben isteni tisztelettel 
ünnepeltetett meg. — Mindnyájunk előtt ismeretes a nagy csapás, 
mely Szegedet érte s benne az ottani kisded alig-alig fentartott ág. 
hitv. ev. egyházunkat. Tudva levő, hogy az ottani egyház épületei s a 
lelkésznek s családjának minden ingatlana s ingósága áldozatául estek 
az árnak. 

Esdő felhívásomnak, melyet részint a bányakerületi szívekhez, 
részint a külföldi hitsorsosokhoz intézni bátor voltam, eredménye 
felülmúlta a legvérmesb feltevésemet és várakozásomat is. 

Szegedet, mint egyik fontos missiói pontot, fel nem adhatónak hiszem 
s a gyűjtés eddigi eredménye hitemet támogatja. Legyen szabad a 
legfőbb tételeket itt megemlítenem, bizonyságául annak, hogy a ke-
resztény, hogy a hithű és szeretetben nyilvánuló könyörület, mily 
megható mérveket képes ölteni, itt is ott is, — s hogy a „per diver-
sitatem linguarum" egy atyafiságos családdá összeforrasztó Szent 
Lélek műve tagadhatlan, bár mennyire törjenek is áldásthozó hatása 
ellen a pessimisták ! 

I. A b á n y a k e r ü l e t h ő i : 
A 103 frton kivül, mely összeg leginkább az országházban gyűlt, 
B á c s - s z e r é mi e s p e r é s s é g. Belohorszky Gábor főesp. által : 

Újvidéki egyház 10 frt 50 kr. Kiskéri egyház 10 frt 53 kr. 
(egyh. r.) Petrovácz 5 frt. (egyh. r.) Skultéti Pál szeghegyi 
leik. ivén 10 frt. Schneeberger János uj-verbászi egyház ré-
széről 15 frt. Roth Károly alesp. ó-verbászi leik. által 12 frt. 
Borovszky Károly pivnicai leik. ivén 1G frt 36 kr. Petri Ká-
roly ujsóvei leik. által 18 frt, Stúr Dániel kucurai leik. egyháza ré-
széről 6 frt 10 kr. Sztehlo József glozsáni leik. maga s hivei 28 frt 26 kr. 
Bierbrunner Gusztáv ó-kéri leik. ivén 18 frt 90 kr. (fele a lelkész, 
fele az egyház r.) Stelczer Frigyes kiszácsi leik. 3 frt. Ábrahám Vil-
mos ném.-pivniczai leik. 3 frt 32 kr. Begyült ez esperességben 131 frt 
99 kr. a lelkész, — 24 frt 98 kr. az . egyház részére, összesei! 
156 írt 97 kr. 
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B á n á t i e s p e r e s s é g. Bariss Sándor lieblingi leik. ivén 
34 frt 42 kr. Kernncli Adolf sándorfalvi leik. 2 frt. Bujkovszky Gusz-
táv lajosfalvi leik. által 2 frt. Abafíi Lipót aradáczi leik. ivén 16 frt. 
Skultéti Sándor a birdai egyh. részéről az egyháznak 10 frt, a lelkész-
nek 5 frt. Jeszenszky Nándor nagybecskereki leik. 2 frt. Begyűlt te-
hát 61 frt 42 kr. a lelkész — 10 frt az egyház részére, Összesen 
17 frt 42 kr. 

B a r s i e s p e r e s s é g . Ivossányi I. esp. ál tal : a lévai egyház 
gyűjtése 35 frt. Ujabb küldeménye 20 frt, melyhez: Fakó-Vezekény-
Farnad az egyháznak 5 frt 50 kr., a lelkésznek 5 frt 50 kr. N.-Kosz-
tolány 4 frt. Körmöczbánya 5 frt. Begyült tehát 49 frt 50 kr. a lel-
kész — 5 frt 50 kr., az egyház részére, összesen 55 frt. 

B é k é s i e s p e r e s s é g . Achim Ádám esp. gyűjtése 476 frt 
90 kr. mely összegből közvetlenül a lelkésznek 55 frt 54 kr. küldet-
vén, e szerint alólirotthoz 421.frt 36 kr. jutott. Ez összeghez járul tak : 
A szarvasi egyház s két lelkésze 30 frt. Masznyik János tiszaföldvári 
lk. 10 frt. Jeszenszky Károly s családja 5 frt. (Hivei részéről egye-
nesen hozzám 22 frt 50 kr.) Csermák Kálmán és Zsilinszky Mihály 
tótkomlósi lelkészek 10 frt. (Az egyház részéről egyenesen hozzám 
11 frt.) Petz Gyula m.-berényi ném. leik. 3 frt. Walluer Jáuos, Braun 
Mili., Laasz G. 1—1 frt. Egyház pénztárából 5 frt. (Müvei részéről 
egyenesen hozzám 6 frt 60 kr.) Jeszenszky Nándor n.-sz.-miklósi leik. 
2 frt. Gyomai gyűjtés 3 frt. Stiegler Gusztáv aradi gyűjtése 8 frt. 
Hrdlicska Károly n.-laki leik. 2 frt. Chovan Viktor apatelki leik. 2 frt. 
Baross Károly bánfalvi leik. 3 frt. Kosztra J . ambrózfalvi lk. 2 frt. 
Czinkoczky Márton s alberti egyháza 3 frt. Korén Pá l s pitvarosi 
egyháza 6 frt. Orosházi gyűjtés 21 frt. Szentesi gyűjtés 29 frt. Apa-
telki gyűjtés 5 frt 20 kr. Ujfazekasvarsándi gyűjtés 22 frt , melyhez 
a leik. Csepregi Gy. 10 forinttal járult. Makói gyűjtés 10 frt 30 kr. 
Szarvasi kamat 1 frt 62 kr. (A miskolczi egyház gyűjtése [119 frt 
35 kr.] a tiszai kerület a Gusztáv Adolf-egylet adománya [171 frt 
43 kr.] a külföldi hitfelek rovatába esik.) 

Ezen kivül hozzám : Kati ik János bánhegy esi leik. 4 frt 6 kr., a 
leik. 4 frt 6 kr., az egyház r. Draskóczi Lajos h -m.-vásárhelyi leik, által 
33 frt. A szegedi lelkész mint nála az egyház részére begyűlt összeget áttett 
44 frt 21 kr. Szentmiklósi gyűjtés 5 frt. A csabai egyli. adománya 
100 frt (egyli. r.) Haan Lajos csabai leik. ivén 10 frt. Begyült tehát 
221 frt 12 kr. a lelkész, 149 frt 89 kr. az egyház r . ; ö s s z e s e n 
871 frt 1 kr. 

tt 
B u d a p e s t i e s p e r e s s é g . 0 méltósága Bohus Szögyényi 

Antonia ivén 140 frt. Zsigmondy Gusztávné úrhölgy ivén 38 frt. Fa-
biny Theofil által a b. emlékű Zsedényi Ede felügyelő emlékezetére 
tartott gyász istenitiszteletek alkalmával a Tábitha nőegylet lelkes 
hölgyei által rendezett gyűjtés a magyar gyülekezet részéről 125 frt, 
a német gyülekezet részéről 94 frt 22 kr. Cséry L. buzgó egyli. tag 
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külön adománya 50 frt. Ezen összeget az egyházi választ, ülés az 
egyház közös pénztárából 400 fr tra egészítette ki s a pesti takarék-
pénztárban gyümölcsözteti a szegedi egyház javára. Ugyan e gyűlés 
a leik. gyámolitására a közpénztárból 50 frtot, a magyar egyli. pénz-
tárából 50 frt, s a ném. egyh. pénztárából 25 frtot utalványozott. — 
Tornyos Pál váezi lelkész ivén 16 frt 45 kr. Jakobey ker. pénztárnok 2 frt, 
Doleschall Sándor pesti leik. gyűjtése 11 frt. Scholtz Gusztáv budai 
leik. gyűjtése 26 frt. Győry Vilmos pesti leik. ivén 35 frt. Begyült 
tehát 393 frt 45 kr. a lelkész, 400 frt az egyház i\; összesen 793 frt 
45 kr. 

N. H o n t i e s p e r e s s é g. Lőrincsék János esp. utján : Pran-
dorfi egyh. 4 frt (egyh. r.) Maga 1 frt. Breznyik János igazgató a selme-
eziek részéről 52 frt. Schmidt György egyh. maróthi leik. és Zmeskal 
Zsigmond felügyelő által 50 f r t ; az egyh. részére 70 frt. Schmidt Gy. 
ujabb küldeménye az egyh. r. gr. Stabiléin Zsuzsanna 20 frt, gr. Stabi-
léin Otto 20 frt. Bújna M. bakabányai leik. által 'egyháza részéről 
10 frt az egyház, 10 frt a lelkész r. Hecsko Pál hodrusbányai leik. 
2 frt. Zátureczky Sámuel dacsolami leik. 2 frt. Reil Pál teszéri leik. 
gyűjtése 5 frt. Holuby Adolf csanki lk. gyűjtése az egyh.r. 20, a leik. r. 
27 frt. Dedinszky János leik. Darazson 2 frt. Masztics Ádám devicsei 
leik. 2 frt. Belujai egyh. 2 frt. Stúr Károly pribeli leik. Blaskovics I. 
drienoi, Kolpaszky Mih. börzsönyi leik. 1 — 1 frt. Schultz Sámuel szu-
hányi leik. 2 frt. Szemján Mih. f.-rakonczai leik. ivén 1 2 frt. Begyült 
tehát 172 frt a lelkész, 144 frt az egyház részére, összesen 316 frt. 

N ó g r á d i e s p e r e s s é g. Wladár János főesperes gyűjtése 35 frt 
90 kr., mely összeghez j á ru l t ak : Veress Pál, Dessewffy Otto 5—5 frt. 
Frenyo Nándor péteri, Geduly Ferencz lónyabányai leik. 3—3 frt Hrk 
Ján. malnapataki leik. 2 frt. Dobrocsi egyh. Schvehla Pál lelkésze, 
Schvehla János uhorszkai leik., Uhorszkai egyház, Bodiczky, Schvehla 
Ede, Szlujka Mihály béri leik. Putz L. guttai leik., Maróthy Emil va-
nyarczi leik., Plachy Sám., Jeszenszky K. Baskai F., Dr. Sztlereczky J . 
Papp Gy., Pásztó Mátyás (Egy olvashatlan.) Wladár János 1—1 frt. 
Sefarovszky tanító 50 kr. Bartos J . 40 kr. — Wladár Viktor szügyi 
lelkész ivén 23 frt. Simko Frigyes balassagyarmati leik. gyűjtése 
18 frt 50 kr. Fa rkas Géza bodonyi leik. 3 frt 50 kr. Felső Sztregova 
2 frt 15 kr. (1 frt 15 kr. az egyh., 1 frt a leik. r.) Begyült tehát 81 frt 
90 kr. a lelkész, 1 frt 15 kr. az egyház r . ; összesen 83 frt 5 kr. 

P e s t i e s p e r e s s é g. Margócsi József főesp. ut ján 237 frt 
60 kr., mely összeghez j á ru l t ak : Pilis 14 frt. Alberti 4 frt. Őszi gyűj-
tés maradványa 2 frt 33 kr. az egyház r. Szirotka Gusztáv apostagi 
leik. 1 frt. Duna-egyháza 20 frt (Margócsi K. leik. 10 frt, Steinreich, 
orgonaépitő 5 frt járult), Péteri 9 frt, Csővár 48 frt, melyhez b. Prónay 
Róza 20 frt, b. Prónay Gábor, b. Prónay Irma 10—10 frt tal járult . 
Endrefi János domonyi leik. 1 frt. Tógyörki egyh. 9 frt 80 kr. Zva-
rinyi János csomádi leik. és egyháza 2 frt. Fóthi egyh. 2 frt 40 kr. 
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Rákospalota 2 frt . Kis-Kőrösi egyh. 50 frt. Kemény J . s Blázy L. 
leik. 2 frt. A kecskeméti egyh. 3 frt, lelkésze 2 frt. A czeglédi egyh. 
35 frt, melynek fele a lelkésznek, fele az egyháznak. Lelkésze 5 frt. 
Irsai egyh. s lelkésze 3 frt. Szele-Farmos 13 frt 86 kr., melyhői 8 frt 
86 kr. az egyh. r. A czinkotai hivek 8 frt 20 kr. 

Ezen kiviil Moravcsik Mihály aszódi leik. ivén 41 frt 51 kr. Du-
bovszky Nándor rákoskeresztúri leik. által 122 frt 31 kr., melyhez 
h. Podmaniczky János 100 írttal járult. —Szinovicz L. egyh. felügyelő 
5 frt, Schnell K. vadkerti leik. 6 frt, Zank Ádám vadkerti kurátor 
küldeménye 13 frt 45 kr. (egyh. r.) Begyült 383 frt 72 kr. a lelkész, 
42 frt 14 kr. az egyh. részére, összesen 425 frt 86 lvl*. 

Z ó l y o m i e s p e r e s s é ' g . Raab K. főesp. által Micsinyéről 
12 frt 50 kr. Liptay J . dobronai leik. által 11 frt 3 kr. Thebusz J . 
zólyomi leik. által 10 frt. Droppa Gyula bábaszéki leik. által 2 frt 
57 kr. Molitorisz J . garamszeghi leik. s egyháza 1 frt. Izsák G. poj-
niki, Jancso Mihály horháti lelkészek által 8 frt 27 kr. Hodzsa József 
radváni leik. ivén 1 6 frt 5 kr. Lacziak Emil s. leik. Oesováról 5 frt. 
Fábry János N.-Szalatnáról 9 frt 50 kr. Pepich Miklós libetbányai 
gyűjtése 8 frt 65 kr. Breznóbánya 21 frt. Kuzma Adolf szász-tót-
pelsőczi leik. ivén 45 frt 4 kr. Zorkóczy K. zsibritói leik. s egyháza 
2 frt. Scholtz András králóczi leik. 5 frt. Krcsméri Ágost badini leik. 
3 frt. Begyült tehát (a leik. r.) összesen 160 fl't 61 kr. 

A B á n y a k e r ü l e t b e n 1758 frt 71 kr. a lelkész, 777 frt 66 kr. 
az egyház részére, összesen 2536 frt 5 kr. Helyén látom itt megem-
líteni, hogy a tavali miskolczi katastrófa alkalmából begyült a Bánya-
kerület egyházaitól 1598 frt 89 kr. 

II . A t e s t v é r k e r ü l e t e k b ő l : 

D u n á n in n é n i k e r Ii 1 e t. Geduly Lajos superintendens által 
a pozsonyi egyház a lelkésznek 100 frt, az egyháznak 100 frt. Phila-
delfi Mór németlipcsei leik. a lelkésznek 2 frt, az egyháznak 8 frt. 
Osztroluczky Géza egyh. felügyelő Nemes-Podhradról 22 frt. Schar-
bert Ármin limbachi leik. a lelkésznek 5 frt, az egyháznak 2 frt. Boor 
Mihály a „Korouhew" szerkesztője Szakolezáról két rendb. gyűjtés-
ként 51 frt 4 krt., melyből 35 frt a leik., 16 frt 4 kr. az egyháznak. 
Geduly Lajos superintendens utján 36 frt (22 frt a leik., 14 frt az 
egyh. r.), mely összeghez j á ru l t ak : Somorja 10 frt, Ritter K. lelkésze 
1 frt, Szentgyörgy 10 frt, Felső-Ozora 8 frt , Misérd 5 frt, Schleifer K. 
lelkésze 2 frt. — Isztebne 10 frt, fele a lelkészt, fele az egyházat il-
letvén. Laczó János leik. 1 frt. Kubini egyh. 5 fr t a leik., 5 frt az 
egyh. r. Nóvák esp. 1 frt. 

A turóczi esperesség gyűjtése 18 frt 10 kr., mely összeghez já-
ru l tak: Blatnica, Klimo Vilmos pribóczi leik., Szent-Márton, Bogyai 
P. turáni leik. Necpál Jeszen, Hodzsa András turóczi esp. 1 — 1 frt. 
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Rosza János ivánkafalvi leik. 3 frt. Tót-Próna 1 frt 60 kr. Háj s lel-
késze 1 frt 50 kr. a lelkész részére. Ivánkafalva 3 frt, Háj s lelkésze 
Brózik Titus 2 frt az egyh. r. Baltik Frigyes liptói főesp. az egyesült 
Verbicza és Szentmiklósi egyh. s személye részéről 26 frt, fele a 
leik., fele az egyh. r. Ugyancsak általa 4 frt 50 kr. u. m. Liptó-Sz -
Iván 1 frt a leik., 1 frt az egyh. r. Király Kálmán leik. 50 kr. a leik., 
50 kr. az egyh. r. Lehoczky János 50 kr. a leik. 1 frt az egyh. r. 
Holuby József n.-podhradi leik. 1 frt. Begyült 227 frt 10 kr, a lelkész, 
— 170 frt 54 kr. az egyház részére, összesen 397 frt 64 kl\ 

D u n á n t ú l i k e r ü l e t . Karsay Sándor superintendens ivén 
a felső-lövői egyh. gyűjtése 20 fr t az egyh. r. Nagy Sándor helyettes 
leik. mint a nemesdömölki egyh. adománya 20 frt, fele részben a leik., 
fele részben az egyh. r. Kis János ajkai leik. 5 frt, Schmidág alsó-
lövői egyh. lelkésze által a szalónaki egyh. 10 frt . Hrabovszky Sá-
muel felső-eőri leik. gyűjtése 11 frt 45 k r , Schmidág leik. 4 frt 10 kr. 
Begyült 40 frt 55 kr. a leik., 30 frt az egyház részére, összesen 
70 frt 55 kr. 

T i s z a i k e r Ii 1 e t. Czékus István superintendens 5 frt. Tillis 
János eperjesi hittanár által a tlieologiai növendékek 8 frt az egyh. r. 
Miskolczi egyház Zelenka Pál lelkésze közvetítésével 29 frt 35 kr. 
a lelkész, 90 frt az egyh. r. Begyült 34 frt 35 kr. a lelkész, 98 frt az 
egyház részére, összesen 132 fl't 35 kr. 

B e g y ü l t a t e s t v é r k e r ü l e t e k b e n 302 f r t a l e l -
k é s z , 298 f r t 54 k r . a z e g y h á z r é s z é r e , ö s s z e s e n 
600 f r t 54 k r . 

I I I . A k ü l f ö l d i h i t f e l e k t ő l : 

Held F . a „Stuttg. ev. Sonntagsblatt" szerkesztője Stuttgartból 
310 frt, az egyház, 5 frt a lelkész r. ugyancsak ő 260 frt az egyház 
10 frt a lelkész r. Harmadízben is 100 frt az egyház, 47 frt a lelkész r. 
Lang Adolf pesti alesperes ivén dr. Messner H. két rendbeli gyűj-
tése 456 frt 80 kr. az egyház, 56 frt a lelkész részére. A Gusztáv 
Adolf-egylet adománya — Sztehlo András közvetítésével 171 frt 43 kr. 
Münch hamburgi lelkész gyűjtése 52 frt 58 kr. König R. budapesti 
lelkész közvetítésével, dr. Howard Crosby és Alexy Guszt. lelkészek 
gyűjtése New-Yorkból 736 frt 50 kr. Ugyancsak König közvetítésével 
s gyűjtésével 490 frt Boegner Ch. lelkész mint az „Elsasch. ev. Sonn-
tagsblatt" szerkesztője Strassburgból 282 frt. A gravensműhli segély-
bizottság adománya 573 frt 68 kr. (Thomay J . lelkész által a szegedi 
kézműves bankban elhelyezve 1934 sz. a.) A „Protestant" szerkesztő-
sége Klagenfurtból 25 frt, a „Süddeutsch. Land-Post" szerkesztősége 
Ágostéból 89 frt 98 kr. C Dülfer könyvkereskedő Boroszlóból 2 frt 
85 kr., a bernburgi polgári egyesület adománya 328 frt 77 kr., a 
„Kreutzzeitung" szerkesztősége 55 frt 72 kr. Egy nemesszivű berlini 
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által a szegedi kir. biztos rendelkezése alá bocsátott összegből az ev. 
egyháznak 1500 frt jutott s Thomay J . lelkész által a szegedi kéz-
műves bankban el is helyeztetett. Mind ez adományok az egyház r. 
a wUrtembergi Gusztáv Adolf egylet, Dianiska András batizfalvi lel-
kész közvetítésével 113 fr t a lelkész r. B e g y ü l t 231 frt a l e l -
k é s z , 5435 fr t 31 kr. a z e g y h á z r é s z é r e , ö s s z e s e n 
56G6 frt 81 kr. 

A g y ű j t é s e r e d m é n y e 2291 frt 71 kr. a lelkész, 6511 frt 
51 kr. az egyház részére, összesen: 8808 frt 22 kr. 

Hivatalomhoz azonkivül a szegedi ref. egyház és lelkész javára 
küldtek: Held F. leik. Stuttgartból 10 fr t ,Dr. MessnerBerlinből 400 m., 
Vadkerti lelkész 1 frt,, Boegner Strassburgból 100 mark., Hrabovszky 
Sámuel felső-eöri lelkész 11 frt 45 kr., mely összegek esetenként, Ré-
vész Bálint superintendens úrnak lettek elküldve s általa nyugtázva. 

A lelkész részére begyült összegből Thomay Józsefnek kiszol-
gáltattam 360 frtot s igy e részben marad 1931 frt 71 kr . 

Az egyház részére begyült összegből pedig levonva a budapesti 
egyháznak Budapesten elhelyezett 400 frtnyi adományát, továbbá a 
gravensműhli segélybizottság adományát 573 frt 68 krt nem különben 
a kir. biztos ívén nyert 1500 frtnyi összeget, mint amelyek Szegeden 
vannak elhelyezve, maradt 4037 frt 83 kr. Ebből is levonva a Lang 
Adolf pesti alesperesnek utalványozott 200 frtot, van nálam a egyház 
részére készpénzben 3837 frt 83 kr. 

En. ha meg méltóztatnak engedni, Szegedet egyelőre klilöpleges 
állásba kelyezendőnek vélném, úgy, hogy az kiválólag a bányakerület 
gondjaira bízatnék, tekintettel reconstructiójára. Ugy kérném ezt ér-
tetni, hogy a szegedi egyház némikép a kerület közvetlen felügyelete 
s intézkedése alá helyeztetnék. 

Különösen, hogy a gyűjtött s gyűjtendő pénzösszegek itt a ke-
rületi pénztárban kezeltetnének s csak azon czélra szolgáltatnának 
ki, melyet a superintendens jóvá hagy és utalványoz. 

Egyelőre ugy intézkedtem, hogy a jelenlegi derék lelkészt, Tho-
may Józsefet, a ki bár más egyházba rendes lelkészül megválasztatott, 
megígérte, hogy helyén marad ; biztosítottam, hogy 1000 frtnyi fizetés 
az 1880-ik évre is ki fog neki a begyült adományokból szolgáltatni, 
pótolható anyagi veszteségei meg lévén már térítve ; biztosítottam pe-
dig azért, mert távozása esetén nehéz lenne őt pótolni, s most mind 
a mellett, hogy buzgó felügyelője, gondnoka s egyes hivei támogat ják: 
azért züllött, szétszórt, elszegényedett többi hitsorsost, legkivált ő van 
hivatva gondozni, gyűjteni s összetartásra bátoritni. 

Nem hagyhatom említetleniil Gregersen nagy vállalkozó hitsor-
sosunk azon eljárását, mely szerint az egyházépület romjaiból a használ-
ható anyagrészeket az egyház néhány száz forintjának megtakarításá-
val, csupán egyháza iránti előzékenységénél fogva, munkásaival össze-
gyűjtette. Az anyag vagy 2000 frtnyi értékű. A munkások körüli fel-
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ügyeleti tisztet — a romok közt — 8 napon át maga a fáradhatlan 
lelkész végezte. 

Továbbá jelentem, hogy miután magam ki nem mehettem az e 
napokban Magdeburgban tartandó Gr. A. egylet gyámintézete gyűlé-
sére, s mégis szükségesnek tartottam, hogy ott a szerencsétlen szegedi 
egyház érdekében külön megbízott járjon el, kértemre erre nagytiszteletű 
Láng Adolf pestmegyei alesperes úr vállalkozott, a ki eddigi ered-
ményes ügyszeretete és külföldi összeköttetései által arra valónak bi-
zonyult, s kinek utipénz fejében a gyűjtött összegből 200 frtot utalvá-
nyoztam. 

Kérem ezen s a fentérintett intézkedéseimnek jóváhagyását. Meg 
vagyok győződve, hogy kellő éberség és czélszerti további intézkedés 
mellett el fogja az utókor a szegedi ág. hitv. ev. egyházról mondhatni: 
resurrexit! 

Mielőtt ezen évi jelentésem átalános részére térnék, legyen szabad 
némely egyes eseteket becses tudomására hoznom a ft. kerületnek. 

A pancsovai egyházi állapotok folyton sok gondot okoztak s úgy 
látszik, fognak okozni. A kerületi határozattal meg nem elégedett ottani 
hivek tudvalevőleg lielv. hitvallású külön egyházat alakítottak. Ezen 
rész nem elégedett meg azzal, hogy az ág. hitv. evang. egyház teme-
tőjébe sorban temetkezzék, a rájok kivetett díj-fizetés feltétele alatt , 
mint a hogy a sírkert fentartási költség fedezése végett szokásban volt ; 
hanem külön kihasíttatni kívánta a maga számára a helvét hitvallásua-
kat megillető részt. A pancsovai municipium ezt meg is tette azon in-
dokból, mert annak idején a temetői terület „az evangelikus" egyház 
használatára hasíttatott ki. Mivel temetőről volt szó, én részemről, bár 
ha az ág. hitv. ev. egyház hivei azt zokon vették s további rosz követ-
kezésektől előre tartottak — meg nem akadályozandónak véltem. De 
mi történt? Legközelebb a lielv. hitv. egyház gondnoka, ugyanazon 
indokból az ág. h. ev. papi f ö l d b ő l is részt követelt s az ág. hitv. ev. 
egyházat e miatt perbe idézte. Sikerült azonban az immár rendezett 
kerületi levéltárból az adományozási okmányt felmutatnunk, mely 
szerint annak idejében világosan a „lutheránus" lelkész számára ada-
tott a telek — s így megőriztetett a birtok egyházunknak. 

Ennyit tanúlságúl. 
Az orosházi egyházban végre valahára, 2 évi vajúdás után, sike-

rült a két megüresedett lelkészi állomás betöltése. A sokat fáradott 
nagytiszteletű Áchim Adám esperes úr ennek csakúgy örvend, mint mi, 
mint fáradhatlan és apostoli buzgósága eredményének! Őt illeti meg 
méltán az érdem koszorúja. Adja Isten, hogy Orosháza az ő régi jó hír-
nevének mielébb örvendhessen. — Itt is készségesen fogadtatott a 
helvét hitvallású egyházba átment vagy 40 elégületlen. — A Lévai 
egyház egy év óta nélkülözi a lelkészt. Figyelmeztettem kötelessé-
gére; de ekkorig sikeretlenül. Vagy van szüksége lelkészre s akkor 
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miért nem választ? vagy ha nincs, nyilatkoztassa ki. De illyen állapot 
nem tűrhető s meg nem engedhető. — Nem hagyhatom említetlenül, 
hogy a róm. kathol. lelkészek, különösen a felső megyékben, az át-
térési törvényt úgy magyarázzák, hogy a mi abban nincs, azt ők magok 
belé magyarázhatni feljogosultaknak hiszik magukat. Több sérelmes 
esetet fel is jelentettem a magas Ministeriumnak, különösen a mikor a 
súlyos betegeket vagy haldoklókat az „egyedül idvezitő" egyházba 
fogadják s el is temetik. 

A magas ministeriumnak ama törvénymagyarázatot rosszaié le-
iratait az illetőkkel közöltem. Különös eset adta elő magát a maskovai 
evang és a gácsi lelkész közt. Amaz t. i. egy vegyes házasságra kelő 
félt — miután a r. kath. lelkész hirdetni nem akarta — két tanú bi-
zonyítványa alapján, összeesketett. Erre a gácsi plébános az evang. 
lelkészt bevádolta, hogy az illetőt mint 1-ső fokú sógorságút felment-
vény nélkül eskettette. 

A maskovai lelkésznek Bansell Kálmánnak ez ügyre vonatkozó 
alapos védiratát közöltem a magas ministeriummal; de az Ítéletet ma-
gában foglaló leiratot ekkorig nem vettem. Pedig a törvény azon lel-
készre, a ki bármely házassági akadályt eltitkol, pénzbírságot szab. 

A Pozsonyban felállítandó theologiai akadémia tárgyában e f. év 
május 24—25-ik napjain ugyancsak Pozsonyban üléseztünk. A fontos 
ügy, hála Istennek, annyira érlelődött, hogy már e folyó évben 1—2 tan-
erővel szaporítható lenne a theologiai tanárok száma. A többi erre vo-
natkozót az egyetemes gyűlésen, magából az értekezlet jegyzőköny-
véből bővebben megérthetni. De mert új tanári állomások felállításáról 
van szó, nem hagyhatom említetlenül, sőt beható figyelmébe ajánlom a 
főt. kerületi gyűlésnek, hogy immár komolyan gondoskodnunk kell a 
t a n á r o k n y u g d i j-i n t é z e t é r ő l . 

Igaz, hogy mindenfelől igénybe vétetünk, de azért nem szabad 
csüggednünk s a megkezdettet be is kell fejeznünk. Ha magunkéinak 
kívánjuk középiskoláinkat, amint evang. egyházunk szent érdeke 
követeli, kell, hogy lehetőleg azokról is gondoskodjunk, kik mint tanár-
testvéreink elöregednek s a nehéz munkában ellankadnak, el annyira, 
hogy a teher alatt roskadoznak s feladatukat még sem oldhatják meg 
kellőképen. E tekintetbeni indítványomat még e gyűlés folyama alatt 
bátor leszek előadni s előre is pártolásáért esedezem. 

Junius 5-én részt vettem a nagyméltóságú Kultuszminiszter úr 
által egybehívott tanácskozmányban, a középiskolák legfelsőbb fel-
ügyeletére vonatkozó pontozat tárgyában. 

Az értekezlet, miután a jelenlevő tagok többsége a tárgy érdemébe 
bocsátkozni nem akart, czélhoz nem vezetett. — Ugyanezzel kapcso-
latban felhívom a főt. kerület figyelmét a velünk közlött „Gymna-
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siumi tanítás tervére", nemkülönben a vele kapcsolatos átmeneti in-
tézkedésre. 

Legczélszerííbbnek vélném, lia ezen terv néhány tagú bizottság-
nak adatnék ki, azon megbízással, hogy véleményezze, mennyire vehető 
már ezen iskolai évben alkalmazásba, legalább kerületünkben ? Mert 
— valljuk meg — sok az eltérés egyes középiskoláinkban ma is, s ez 
nem helyes! — A mint jelezni szerencsém volt a kerületre tartozó többi 
jócska számú ügyekről, az egyes jegyzőkönyvi pontoknál lesz alkal-
mam eljárásomról számot adni 

n 
0 Felsége a király Bényének 200 frtot; Sámsonházának 100 frtot 

legkegyelmesebben adományozott. Államsegély czimen, ez idén 4750 frt 
jutott kezemhez 

Bács-szerémi esperesség. 
A) M e g h a l t a k : Dörth Mátyás, kiskéri 1., Kruttschnitt József, 

szurcsini t. 
B) V á l t o z á s o k : Lelkészszé le t t : Koch József, Kiskéren; 

Segédlelkészszé: Frint János, Torzsán; Tanítókká lettek: Burg Károly, 
Kiskéren ; Ilg Frigyes, O-Kéren, id. Burg Károly Uj-Sóvén ; Huszágh 
Győző, Petrováczon. 

Esp. felügyelővé lett : Skultéty Ede; Főesperessé: Belohorszky 
Gábor ; alesperessé Roth Káro ly ; Jegyzővé: StelzterFrigyes, Kovai -
szkv Laios és Kutlik Felix. 

%/ %) f 
C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . C s e r v e n k a új tornyot 

épit és templomát javí t tat ja 10,214 frt előirányzattal. Kulpinban Simon 
Endre az oltár-diszítésre 72 frtot áldozott, nemkülönben Kutlik Félix 

r ' 
a helyi iskolára 90 frtot. O - K é r orgonát készíttet 1050 frton. L a 1 i t y 
2150 frton egy 1/i földet szerzett. P e t r o v á c z 5-ik iskolájának épí-
tését befejezte, mely 3000 frtba került. Plavecz János 6 gyertyatartót 
vett 200 frton; Szikora Pál 30 frttal megaranyoztatta az oltár feszü-
letet, — U j - S ó v é adósságából 2000 frtot törlesztett. — O - V e r-
b á s z 12 mázsás harangot vett, toronyórát csináltatott, nemkülöm-
ben 13 változatú orgonát s ezekre költött /3000 frt. — U j - V e r b á s z 
1500 frtnyi adósságát törlesztette; U j v i d é k 5351 frtnyi templom 
építési alapot mutatott ki. 

D) I r o d a l o m : Belohorszky Gábor, konfirmansok vezérfona-
lát ; Steltzer Frigyes, bácsmegyének törtenelmét írta. 

Bánáti esperesség. 
B) F e l ü g y e l ő k k é l e t t e k : Pat tyánszky Elek Lúgoson, 

felső-kubini Meskó Kálmán Temesvárott. Wittmann Ferencz Oraviczán. 
C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . B i r d a egyházi épületeit 

255 frton javítatta. F e r d i n a n d s b e r g templomát fedte és tata-
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roztatta 500 frton. H a j d u s i t z a paplaka javítására 645 frtot fordí-
tott; iskola-építését, mely 2411 frtba került, befejezte. R e s i t z a 
500 frtot törlesztett adósságából; egyházi épületei javítására 100 frtot 
fordított. — N.-B e c s k e r e k templomát javítatta 300 frt költséggel. 
S á n d o r f a l v a templomépítési tőkéjét 88 frttal gyarapította. 
T . - A r a d á c z tanítólakot épít. A templom talaját czementtáblákkal 
kirakatja. P a n c s o v a a templomot kerítő kertet 30 frttal rendezte. 
Ugyanott Weiss Henrik, buzgó egyháztag, a temetéseknél közremű-
ködő 13 iskolás gyermek számára fekete ruhát készíttetett, ugyan 
azon czélra több buzgó tag 57 frt adott. 

A bánsági megyéknek a hazához lett visszacsatoltatása 100-ados 
emlékünnepe alkalmából az esperesség 40 frttal járult a dél magyar-
országi természeti és történelmi muzeum alapjához. 

D) A f e h é r t e m p l o m i leányegyház Hepke Theobaldtól egy 
díszkötésű szentírást temploma számára, Leopold Johanna özvegytől 
egy értékes ezüst keresztelő kanná t ; Wunder Julia és Kunz Ilona úr-
hölgyektől egy wiirttembergi agendát kapott. S á n d o r f a l v a egy 
keresztelő medencze beszerzésére 17 frtot kapoft, mely összeghez Korén 
István szarvasi tanár 5 frttal járúlt . L ú g o s n a k a lelkész és az egy-
ház fentartására alakult bizottság által rendezett tánezvigalom 325 frtot 
jövedelmezett. T e m e s v á r a helybeli I. temesvári takarékpénztál tól 
50 frtot kapott. — A t.-aradáczi község az egyházat 850 frt tal harang 
és temploma szükségleteiben segítette. Ugyanott Obsust Pál az oltárt 
kerítő rácsozatra 100 frtot Malo Mátyás és György a keresztelő áll-
ványra 80 frtot ajándékozott. 

Barsi esperesség. 
A) H a l á l o z á s . Massányi Mihály, lévai lelkész — esperes. 
B) V á l t o z á s o k . Esperessé választatott Kossányi József, kor-

möczi lelkész, esp. jegyzőnek : Sárkány Dezső, n.-szelezsényi lelkész. 
C) É p í t k e z é s e k , a d o m á n y o k . K ö r m ö c z városa fedélcsa-

tornákkal és téli ablakokkal látta el a paplakot s 1000 frt segélyben 
részesítette az egyházat. — F a k ó V e z e k é n y paplak- és iskolake-
ritésre 150 frtot költött. F a r n a d egy negyed telek földet szerzett 
1560 fr ton; iskoláját javítat ta 337 frt és tornyát befestette 160 frt 
költséggel. 

Békési esperesség. 
A) H a l á l o z á s . Csajka János tföldvári, Hegedűs Károly 

tkomlósi, Tomka Károly volt pitvarosi tanítók. 
B) V á l t o z á s o k . Esperességi felügyelővé választatott Osz-

troluczky Géza. Orosházán a m. évi sept. hó végén nyomtalanul 
eltűnt Torkos Károly lelkész helyébe Harsányi Sándor választatott, 
Győry Aulmos utódjául pedig Veres József ; Szentesen Masznik Gyula 
előbb helyettes, majd rendes lelkészül. Segédlelkészekké le t tek: Sin-
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kovicz János Nagylakon; Kemény Dezső Szarvason, Paulinyi Sámuel 
B.-Csabán, Linder Mihály Szarvason. — Tanítókká : Rusz János 
T.- Földváron, Graeser Nándor Gyomán, Graszel János Aradon, Adamko-
vits János Nagylakon, Bracsok István Albertiben, Molitorisz Károly 
Ambrózfalván, Varga István és Podsztrelen György Orosházán, Pan-
dúr Pál Csákón, Paulovits János Gyopárhalmán, Opavszky János 
Csépán. 

r 
C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . Alberti templomépítéshez 

115 ezer téglát égettetett. Arad torna-iskolát állított. Bánfalva egyh. 
épületeit tetemesb költségen tatarozta s tartozásából a szarvasi fő-
gymnásiumnál 140 frtot törlesztett. M.-Berény, tót, díszes kettős iskolát 
épít, mihez Csipkár Pál egyháztag 100, többen együtt 60 frttal járul-
t a k ; alaptőkéjének gyarapítása végett a helyben alakult takarék-pénz-
tárnál 15 részvényt vett. M.-Berény, német, 20 m.-berényi gőzmalmi 
s ugyanannyi takarék-pénztári részvényt szerzett. B.-Csaba kegyes ada-
kozásokból 227 frtot gyűjtött ésMiskolcznak 100 frtot, Szegednek szinte 
100 frtot segély kép nyújtott. T.-Földvár iskoláját felszerelte. Gyoma 
a templom-épitéskor felvett kölcsön utolsó részletét 637 frt 43 kr. 
törlesztette, iskoláját czélszerü padokkal bútorozta, egy-egy a pap-
és tanítói lakon kipadoltatott. Makó közadakozás utján szerzett egy 
50 frtot érő oltárteritőt és két 30 frtba került china-ezlist oltári gyertya-
tartót. Orosháza két uj iskolája felépülvén, két rendes tanítói tisztes-
séges állomást szervezett. Pitvaros templomalapját adakozásokból 
408 frt 88 krral szaporította. Szarvas egyik iskolája helyett alkalmasb 
helyen ujat épített, s egy tanyai és egy szőlőbeli iskolát állított. Sze-
ged épületeit 80 frt erejéig javította. H.-M.-Vásárhely iskoláját czél-
szerűen átalakította, nagyobbította és felszerelte, mi összesen 600 fr t 
80 krba került. 

D) S e g é l y e z é s e k , a d o m á n y o k . T.-Komlós az alberti 
egyház uj templomi tőkéjét 200 frt adománynyal gyarapí tot ta; tégla-
égetéshez a mezőhegyesi kir. uradalomtól 260 kocsi szalmát kapott. 
Aradon Obetko Kálmán templomi használatra 10 csinos széket aján-
dékozott. F -Varsánd b. Edelsheim-Gyulai Lipót adományából egy 
1200 • ölnyi háztelket kapott, ki az egyháznak évi 20 frt fizetését 
megkezdette. H,-M.-Vásárhelyen Revesz Pál 300 frt adománynyal 
könnyité az iskola átalakításával járó terhet. A szarvasi főgymnas. 
tanári nyugdij-alapra a helybeli takarék-pénztár 50 frtot tett le. 

A budapesti esperesség, 

B) A magyar-német egyházban Scholcz Lajos rendes tanítóul, 
Tomasek Ilona rendes tanítónőül megerősítettek. Budára Möhr Gyula 
segédlelkész — tanítónak választatott; egyházfelügyelőül Dr. Hunfalvy 
János; gondnokul Dr. Andaházy László. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . A szláv egyház czementirozási 
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munkák fejében 800 frtot költött. A váczi egyház orgona és templomjavi-
tásra 81 frtot áldozott. 

D) S e g é 1 y e z é s e k, h ag y o m á n y o k. Anémet egyháznakDr. Wagner 
János 200 o. é. frtot. Plessnerné 47 frtot. Gräfe Károly a budai egy-
háznak 205 frt. Kesz Mátyás róm. katli. polgár 500 fr tot ; az egyház-
tagok adósság törlesztésére 1275 frtot áldoztak, köztük József főlier-
czeg ő Fensége, boldog, emlékezetű anyja Mária Dorottya iránti ke-
gyeletből 506 frtot. Egy bál eredményeként 239 frt folyt be az isko-
lai alapra. A budapesti takarékpénztár 50 frtot adott. 

Nógrádi esperesség. 

A) M e g h a l t a k . Labáth Gyula, szécsényi tanító. 
B) V á l t o z á s o k . N.-Eibercsén: Gömöry András; Les ten : 

Rafanidesz Bogyoszló lett megválasztva lelkésznek; Legénden: Lan-
stiak Lajos, administratori joggal. Felügyelőkké lettek : Tamásiban 
Pongrácz György ; Luczinban: Weissenbacher János ; Bánkon: Új-
helyi Boldizsár; Petényben: Sandtner Gyula. Taní tókká lettek : Buda-
Lehotán Skultéty Ágost. Kissztraczinban: Kisfaludi András ; Nedelis-
tyén: Csipkay János. 

C) É p í t k e z é s e k , k e g y a d o m á n y o k . G u t á n Prónay 
Péter felügyelő 16000 cserepet ajánlott fel a paplak fedelére ; Geduly 
Bogyoszló örökösei 100 frtot. S a l g ó - T a r j á n templomépítési tőké-
jét 1430 frttal szaporította. A dobsinai egyház ugyancsak a salgó-tar-
jáni híveknek 50 drb német ima- és énekeskönyvet ajándékozott. S z i -
r á k 400 frt orgona-építési adósságot törlesztett. K i s - Z e l l ő paplakát 
javította. Z s e l e n y é k 220 frton harangot szerzett. B u d a i eh o t a 
temploma javítására 111 frtot költött. A b e l o v a egyik harangját 
89 frt költséggel átöntette. P ö l i c h n o új tantermet építtetett 270 frttal. 
M á l n a p a t a k o n Urda Mihály 37 frt, Dubanszky András 75 frttal 
az oltárt díszíttették. S z é c s é n y iskolai padokra 46 frt. Ugyanott 
a Pulszky család 300 frt egyházi adóhátralékot törlesztett s 200 frt 
értékű harmoniumot ajándékozott. Szomor György 25 frt értékű ke-
resztelő medenczét vett. B o d o n y padokra 119 frtot fordított. A g á r d-
n a k tornyajavítása 150 frtb akerült. S z ü g y n e k néhai Trajt ler József 
50 frtot hagyományozott. A lelkész és tanitó fizetésének javítására 
Hanzéli László 100 frtot, F a y Albert 100 frtot alapítványozott. A g á r -
d o n : Illés Ödön felügyelő és neje Veres Etelka az oltárt díszes és 
értékes bársonyterítővel díszítette fel s a segédtanító fizetésére éven-
kint 20 frtot ajánlott. T a m á s i orgonáját 1400 frton szerezte. L o-
s o n ez az 1. és 2. oszt. lányiskoláit 6300 frton kiépíttette. Prónay Pál 
a cselibrezói paplak építésre 50 frtot, Hermán Imre, szintúgy a rima-
murányi vasműipar egyesület épületfával járultak. V i d e f a l v á n Pon-
grácz György a tanítónak fizetése javításához 50 frtot adományozott. 

2 
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Ncigylionti esperesség. 
A) H a l á l o z á s , Bnócz Kálmán f.-rakonczai és drényói egy-

házfelügyelő. 
B) V á l t o z á s o k . Fuchsz János bagonyai r. lelkészszé lett. 

Felügyelökké le t tek: Placliy Bertalan Cseriben; Rut tkay Márton. 
F.-Rakonczán; Fabricius Ágost Terényben ; Holuby Vilmos Bagyanban. 
— Taní tókká választat tak: Cséri Brózik András helyébe, a ki fél-
századnál tovább hivataloskodott s nyugalomba vonult, Zoch Szaniszló ; 
Pepich Vilmos Hodrusbányán; Sinkoviez András Korponára; Botár 
Lajos Schüttrisbergába. 

C) É p í t k e z é s e k . F.-A 1 m á s, C s a l i iskoláját fedette. 
B á t, épülő félben levő templomát padokkal, a paplakot és iskolát 
kőkerítéssel látta el. D a r á z s i 400 frton orgonát szerzett. K ö z é p-
P a 1 o j t a paplakát átalakította. P o c s u v a d l o templomát fe-
dette s iskoláját tetemesen javította. S e l m e c z 541 frtot fordított 
építkezésre. S z á z d 214 frton harangot vett. T e s z é r 50 kii a bú-
zával egyházi magtárt alapított, L e d é n y tantermét és tanítói laká t 
átalakította. 

D. K e g y a d o m á n y o k. A selmeczi takarékpénztár Hodrus-
bányának iskolája felszereléséhez, ugy mint tavaly, ismét 13 frtot 
adott. A teszéri egyház felügyelője, víznyomatu pecsétet a lelkészi hi-
vatal számára. Kucsera János 40 frttal diszíttette az oltárt. P r e n c s-
f a 1 u n Weiner tErasmus róm. kat. ismét egy csillárral díszítette fel az 
evang. templomot. Bossányi Rudolf két arannyal jutalmazta a szaká-
losi szorgalmas tanulókat. 

Pestmegyei esperesség. 
A) M e g h a l t a k : Brocken Lajos lelkész Domonyban. Klement 

János tanitó Péterin. 
B) V á l t o z á s o k : a) lelkészi karban: D o m o n y b a n Endreffy 

János, F ó t h o n Jankó Károly, B é n y é n Kemény Dezső, R á k o s - P a -
l o t á n Seffarovszky János lelkész helyére csere utján Kolbenhey er 
Sámuel kis-csalomiai lelkész választatott. —- b) Felügyelői karban : 
K e c s k e m é t e n Szinovicz La jos , F ó t h o n Kund Pál Lajos, Tó-
G y ö r k ö n Sándor Géza, P é t e r in Koos Emil, V a d k e r t e n Beniczky 
Béla választattak, c) Tanítói karban: P é t e r i n Pittner Dénes, Mo-
g y o r ó d o n Szuchovszky Béla, K á v á n Klein Lajos, C z e g l é d e n 
Alexy Lajos lettek megválasztva. 

C) É p í t k e z é s e k, á l d o z a t o k : P é t e r i n uj iskola épült 
1100 frt költséggel. Ugyanott Földváry Elek a templomra 20 frtot, 
Bellágné asszony Monorról 5 frtot, Klement János 4 frtot ajándékoz-
tak. C z i n k o t á n magtár épült s a szószéket és oltárt diszes terítő-
vel látták el a nők ; Varga János az oltárképet s annak keretét 40 
frtnyi költségen újí t tat ta meg, Szentkirályi Kubinyi Jolán urnő pedig 
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az oltárt, szószéket, keresztelő medenczét díszterítőkkel látta e l ; lia-
sonlag özv. Fazekas Mihályné a szószékre uj terítőt ajándékozván, 
padlatát asplialt-féle vegyülékkel vonatta be 260 frtnyi költségen ; 
ezenkiviil oltársorompó és padok készíttetnek. T a r c s á 11 Laczko 
Antal 50 frtot ajándékozott az egyházra. R á k 0 s-P a 1 0 t a bérházát 
fedette be. Csornádon két uj harang szereztetett, melyhez Gosztonyi 
János 20 frt, Ritdnay József 15 frt, Marosy Károly 10 frt, Hoffman 
Ferencz róm. katli. hitv. 5 frt, Szekerka Károly urak 5 frttal járul-
tak. A p 0 s t a g 011 az iskolának a dunavidéki takarékpénztár 5 frtot 
ajándékozott a legjobb tanulók között kiosztandó könyvekre. A lel-
készné egy diszes oltárterítőre 59 frt 87 krt gyűjtöt t s azt sajátkezü-
leg el is készítette. D u 11 a - E g y h á z á n 1500 frtos uj orgona sze-
reztetett. K i s - H a r t á n Imri Sándorné asszony ref. hitv. 15 db. 
ezüst húszast, Dr. Korén Károly községi orvos 6 db. ezüst húszast 
ajándékoztak a magyar nyelvben legjobb előmenetelt tevő tanulók 
számára, özv. Forsterné szül. Balogh Erzsébet asszony a szorgalmas 
tanulók számára 50 db. irkát. K i s - K ő r ö s ö n templom, paplak 
2790 frt költséggel fedettek, egy névtelen 10 db. Gáspár-féle magyar 
olvasókönyvet szorgalmas tanulók buzdítására. P e 11 c z e 11 Rut tkay 
Gyula felügyelő egy fekete táblát és 5 frtot tanszerekre, Ivozáky 
Dániel r. kath. földbirtokos a vizsgán Írószereket ajánlott fel jutal-
mazásul s egy csinos szekrényt az iskola számára. C s ő v á r temploma 
belsejét és annak szerelvényeit 142 frtnyi költséggel festette és ara-
nyozta ; mely költségekhez járultak B. Prónay Dezső és B. Prónay 
Iphigenia ő méltóságaik 57 frt értékű adományaikkal. Ezen felül 
ugyancsak e czélra Lesták Irma kisasszony 19 frtot, Szabó Béla 6 
frtot gyűjtött . T ó - G y ö r k ö n az egyházat Dr. Szelényi Károly es-
perességi ügyvéd s kerületi jegyző 53 frttal ajándékozta meg, Sándor 
Géza felügyelő a tanulók jutalmazására 2 frtot, magyar tankönyvek 
beszerzésére 10 frtot, Baer Gusztáv tanulók jutalmazására 1 frtot, 
Horcher József magyar tankönyvekre 5 frtot ajándékoztak. A 1 b e r-
t i 11 özv. Tolnay Károlyné 50 frt értékű gyász oltár- és szószékterítőt, 
Irsay József 40 frt értékű diszes oltár- és szószékterítőt. Az egyház 
100 évi templomszentelés emlékünnepe alkalmából 72 frton szerzett 
keresztelő medencze megszerzéséhez 20 frtot adományozott. Tek. 
Kubinyi Géza felügyelő úr s az egyház oltára környezetét 200 frt 
értékű márványtéglákkal rakatá ki. T á p i ó - S z t . - M á r t o n b a n 
Kubinyi Géza és Szentkirályi Kálmán urak a vizsgán 6 frtnyi jutal-
makat osztottak ki s az iskolán 60 frt értékű zsindelyezést tétettek. 
A templom átalakíttatott, uj bolthajtásos karzat építtetett, a torony bá-
dogtetővel s aranyozott csillaggal láttatott el 4000 frton. Kubinyi 
Lajos ur az oltárképet újíttatta, keretét aranyoztatta 40 frt költségen, 
Szentkirályi Kubinyi Jolán urnő az oltárra, keresztelő medenczére és 
szószékre uj térítőkét készíttetett. Özvegy Fazekas Mihályné uj szó-
székterítőt ajándékozott; uj orgonára kiváltképen a Kubinyi család 

2* 
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tagjai különféle vidékekről 300 frtot, Kuszenda János T ápió-Sághon 
20 frtot, Törteli Albert biró az általa e czélból rendezett tánczviga-
1 ómból 36 frtot gyűjtöttek. Á c s á n b. Prónay Dezső a magyar 
istenitisztelethez a Győri énekeskönyvet 18 példányban ajándékozta. 
Bénye templomát festette, tornyát bádogoztatta, oltárát diszíttette 600 
frton. I r s a 1050 frt értékű uj orgonát emelt, mely összeghez járul-
tak a református testvérek közül Irsay József iskolaszéki elnök 200 
írttal, I rsay György úr 20 frttal, Szilassy Istváu 5 írttal, Lőrinez 
József család 15 frttal. Róm. kath. felek közül b. Stvertnik Lipótné 
30 frttal, Muzsik Józsefné 5 frttal, Köves Lajos ur 2 frttal. Művészi 
orgonálás előmozdítása és biztosítása nemes czéljára a fentebb is ne-
vezett Irsay József ur a község közvetlen közelségében fekvő 6 hold 
jó minőségű földet, a templomi léghuzam megakadályozására egy 
szélfogó ajtót, b. Stvertnik Hermin kisasszony egy fényes oltárdíszt 
ajándékozott. K e c s k e m é t e n , az egyház nőtagjai a templomi szó-
széket s oltárt selyembársony új terítőkkel vonták be, melyeknek 
anyagja 245 írtba jött. A díszítésekhez szükségelt női kézimunkákat a 
nők magok végezték. Ugyancsak a nők vettek az oltár elé egy karrara i 
fehér márványból keresztelő medenczét 194 frton, s így a nők kegye-
lete a templom belsejének feldíszítésére 439 frt áldozatot hozott. Ozv. 
Hajdú Andrásné egy 40 frtos úrasztali ezüst kelyhet ajándékozott. Az 
egyház felügyelője T. Szinovicz Lajos úr egy 30 frtos ezüst ke-
resztelő kannát ajándékozott s a régebbi szent edényeket 18 frt költ-
séggel aranyoztatta és ezüstöztette. A torony bádogtetejére s a temp-
lom padjainak szaporítására az egyház 100 frton felül költött. 
T á p i ó - S z e l é n templom, paplak javítás alatt, a torony pedig egészen 
újonnan s díszesen bádogoztatott 1000 frtig haladó költséggel. C z e g-
l é d e n a lelkész eddigi szobái egy nagy teremmel lettek szaporítva s 
befestve, a tágas folyosó bádogtető alá vétetett s a paplakból a temp-
lomig járda építtetett. 

D) H a g y o m á n y o k. A l b e r t i n Polónyi Pál végrendeleti-
leg 100 frtot hagyományozott az egyháznak. 

Zolyómi esperesség. 
A) H a l á l o z á s . Jávor András, orsovai lelkész; Dillenberger 

Károly, nyugalmaz, tanár; Balkovicz Gábor felügyelő; Szedliar András t. 
Blatniczky János t. és Hrúz János t. 

B) V á l t o z á s o k . Főesperessé lett Raab Károly, alesperessé 
Krcsméry Ágoston. Lelkészszé lett Bakay Péter, Ocsován; Segédlel-
készekké let tek: Dobruczky János és Banczik Sámuel. Felügyelőkké: 
Leustach Lajos, Kardos Adám. Taní tókká let tek: Lehoczky Nándor; 
Neman Lajos, Wongrei Mihály, Menszatorisz Samu, Stefanidesz János. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . B á b a s z é k adósságából 
törlesztett 240 frtot, B a d i n 520 frtot, B r e z n o b á n y a egyházi épü-
leteire 9600 frtot költött. D o b r o n a paplaka és iskola javításra 
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140 frtot fordított. B r e z i n y iskolájára 87 frtot. G f a r a m s z e g 105 frtot. 
L i b e t b á n y a adóssága törlesztésére 107 frtot, javításokra 78 frtot 
költött. S a j b a második új iskolát épített. P e l s ő cz paplakának át-
alakítására 1661 frtot adott ki. S z a l a t n a paplaka és másik tanter-
mére meg adóssága törlesztésére 470 frtot fordított. Z s i b r i t ó isko-
láját tanszerekkel látta el. 

D) S e g é l y e z é s e k . B á b a s z é k egyliázi épületeit ifj. P la t thy 
György felügyelő tüz ellen biztosította. J a k a b f a l v a iskolája szá-
mára a környék 918 frtot gyűjtött . B e s z t e r c z e b á n y án : Dillenber-
ger Károly az egyháznak 1000 frtot hagyományozott. Libetbányának 
egy özvegynő 150 frt értékű földet ajándékozott. Pojnik uj oltárra hivei 
közt 63 frtot gyűjtöt t ; S z a l a t n á n ugyanazon czélra 143 frtot. Zó-
l y o m urvacsorai sz. edényekre 321 frtot. 

Az 187 9-ik évben a Gusztáv Adolf-egylettől segély nyer t : a bán-
sági missió 574 frt 85 kr, Badin 178 frt 20 kr, Fóth 257 frt 68 kr, 
N.-Sz.-Miklós 28 frt 75 kr, I rsa 28 frt 75 kr, Kis-Semlak 51 frt 75 kr, 
Jakabfa lva 154 frt 65 kr, Újvidék 253 frt 20 kr, Orsova 229 frt 92 kr, 
Buda 171 frt 43 kr, Resitza 43 frt 10 kr, Sándorfalva 97 frt 70 kr, 
Steierlak-Anina 63 frt 25 kr, Szeged 301 78 kr, Szécsény 171 frt 
43 kr, Török-Becse 214 frt 53 kr, Vácz 115 frt. Fehér-Templom 
36 frt 80 kr, Salgó-Tarján 171 frt 43 kr, Závada 171 frt 43 kr, 
Okruczky papözvegy 34 frt 56 kr, Leszich papözvegy 130 frt 75 kr, 
Pesti protest. árvaház 43 frt 20 kr. = 3524 frt 14 kr. 

Ezeken kivül kapott közvetlenül: Ferdinandsberg43 márkát 25 fill., 
Hajdusicza 1040 m., Jakabfalva 300 m., Újvidék 279 m. 25 f., Orsova 
325 m. 15 f., a badini lelkész 90 m., hodrusbányai lelkész 140 m. 

E j Hittanjelöltek, tanárok. Segédlelkészekül szenteltem fel : 
Gyurkovics Gyulát, Szirákra; Masznyik Gyulát, Tisza-Földvárra; Ke-
mény Dezsőt, Szarvasra; Banczik Sámuelt, Zólyomba; Sinkoviez Já-
nost, N.-Lakra; Roth Józsefet, Torzsára; Zwarínyi Emilt, Uj-Ver-
bászra; PaulinyiSámuelt, B. csabára;Kot t ler Ottót, M.-Berénybe; Lin-
der Mihályt, Szarvasra ; Möhr Gyulát, Budai segédlelkésznek. 

Tanári vizsgára jelentkeztek : Osztroluczky Gyula, Donner Lajos 
és Gaidács Pál. 

Néhai Zsedényi 50 frtos segélyben részesültek: Borbély Károly, 
Schreiner Adolf, Takács Károly, Pakan Dániel, Neman Pál, Kubányi 
János, Turcsányi Gusztáv, tanítók. — Ugyancsak a néhai Zsedényi 
25 arany ösztöndíjt, a szarvasi főiskolánál theologiára készülő Roth 
Gyula kapta. 

F) I. Pap tanárgvámolda tanár tőkéje 
1878. junius 30-án volt . . . . 4264 frt 20 kr. 
1879. junius 30-ig szaporodott . . 301 frt 76 kr. 

Összesen . 4565 frt 96 kr. 
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II . Glosius Karolina-féle alapitványból élveztek : Turcsányi Adolf, 
Fűrész Ferencz és Tamasko István János = 100 fr tot ; Kernuch Dániel, • 
Gretzmaeher János és Wünschendorfer János = 80 fr tot ; Ritter Mária, 
Clementis Cecília, Molitorisz Ernesztina, Moeskonyi Jozefa, Okrutzky 
Emilia, Szalay Katalin, Krausz Teréz és Fuhrmann Erzsébet = 60 frtot. 
Összesen 1020 frt. 

A Glosius Sámuel- és Dániel-féle alapitványból élveztek 105 frt 
= 210 márkát : Horváth József, Takács Gyula, Solcz András, Stie-
gel már János, Varga Gyula, Skrabák Géza, Hiitter Lajos és Kramár 
Sámuel. Összesen 840 frt = 1680 márka. 

G) Az esp. özv.-árvaintézetek állapotának kimutatása: 

E s p e r e s s é g T ő k e 
1878/9 

szaporodás 

Nyugdíja-
zot tak 
száma 

Nyugdíj 
összeg 

Bács-szerémi lelkész 
„ tanitói . 

Bánát 
Bars  
Békés 
Budapesti esperesség 
Honti „ 
Nógrádi lelkészi . . .. 

„ Bánóczy. 
„ tanítói . . . . 

Pestmegyei 
Zólyomi közös (leik. tan.) . 
Grenczner-féle (leik.) 
B e s z t e r c z e b á n y a i . . . . 

9560 
5406 
9943 
1060 

32194 
41375 

8000 
20605 
13114 

5657 
23461 
10250 

2888 
4279 

260 
225 
195 
104 

1909 
2306 

80 
1083 

350 
1000 

749 
454 
113 
335 

14 
11 

9 
1 

20 
6 

10 
16 
28 

17 
7 
4 

885 
493 
640 

30 
1772 
1112 

600 
991 
964 

1630 
507 
140 

Ö s s z e s e n . . . . 187792 9163 143 9764 

11) Népmozgalom: 1878-il c év. • 

E s p e r e s s é g Kereszt. Temett . Eskett. Lélekszám 

Bácsszerémi esp 
Bánáti „ 
Barsi „ 
Békési „ . . . . 
Budapesti „ . . . . 
Honti „ . . ' . . 
Nógrádi „ 
Pestmegyei „ 
Zólyomi „ . . - . 

3325 
1480 

106 
5549 

725 
764 

1640 
2143 
1494 

2204 
1262 

91 
4175 

752 
743 

1636 
1865 
1237 

885 
354 

29 
1138 

181 
215 
514 
444 
383 

63.163 
27.553 

3.254 
96.713 
13.762 
22.320 
45.534 
41.316 
37.949 

Összesen . . . . 17226 13965 4143 351564 
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I) I r o d a l o m . Belohorszky Gábor evang. koníirm. könyvecskéje 
egy évben két kiadást ért. Stelczer Frigyes, bácsmegyének történetét 
irta. Haan Lajos akadem. székfoglaló értekezése, mellyel „Bél Mátyás-
nak" szép emléket emelt — nyomtatásban megjelent. Bacliát Dániel, 
Gáspár és Balaton „földrajz," „természetrajz" és „magyar történelem" 
czímű iskolai könyveket átdolgozta tót nyelvre. Schranz János és Kurtz 
Samu, Német Károly „kereszt, bit-és erkölcstanát" németre fordították. 
Győry Vilmos Saphir „Krisztus és az í r á s" czímű művét fordította an-
golból. Kurtz Samu „Budapest főváros és környéke" térképet adott ki, 
iskolai használatra. — Petz Gyula m.-berényi lelkész, példás szorga-
lommal és szakértelemmel vizsgálta meg és bővitve adta ki azon énekes 
könyvet, melly különösen az alföldi német ajkú egyházainkban köz-
kedvességű használatban van. 

Az ezidei érettségi vizsgákon: S e l m e e z e n Fa rbaky István, 
bánya-tanácsos és főiskolai felügyelő; S z a r v a s o n Áchim Adám, 
főesperes; Sárkány János érdemült esperes; Osztroluczky Géza, esp. 
felügy. és Zsilinszky Mihály, országgyűlési képviselő; B u d a p e s t e n 
Hunfalvy Pál, főiskolai felügyelő, helyettesített. Én magam a csabai 
4 oszt. algymnasium és a helybeli 18 népiskola évi vizsgáin vet-
tem részt. 

A közgyűlés köszönetet szavaz a superintendensnek, 
kimerítő jelentéseért, ezen jelentést egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vétetni határozza, jóváhagyja superintendens 
úr a szegedi egyházra nézve s ezen egyház érdekében tett 
intézkedéseit és magáévá teszi superintendens úr azon indít-
ványát, hogy a szegedi egyház reconstructiója, az egyház-
kerület közvetlen felügyelete és intézkedése alá helyeztes-
sék, az ezen egyház részére begyült pénzek a kerületi pénz-
tárban kezeltessenek scsak a superintendens úr által jóváha-
gyott czélra kiszolgáltathassanak. Azon, főtisztelendő super-
intendens úr évi jelentésében említett törvényjavaslat és 
illetve pontozat alkalmából, melyet a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minister úr a protestáns és a többi nem 
róm. kath. hitfelekezetü közép- és felső iskolák feletti főfel-
ügyeleti jog gyakorlásának módjáról készíttetett, — a kerü-
leti közgyűlés azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
a törvény, mely csak a protestáns és a többi nem róm. 
kath. hitfelekezetek iskolái feletti főfelügyeleti jog gyakor-
lásának módját szabályozná, nem csak nem czélszerü, mert 
azon aggályra ad okot, hogy a protestánsok ellen van irá-
nyozva, de az állam közoktatási és közszolgálati érdekei 
biztosítása szempontjából nem is szükséges, mivel az állam-
nak a protestáns iskolákra vonatkozó felügyeleti joga az 
1790/1 XXVI . t.-cz.-ben kellőleg van szabályozva és az ál-



lam a főfelügyelet! jogot addig, mig az 1848: X X t.-cz. 
2. és 3. §§.-a értelmében az államnak az egyházakhoz! vi-
szonya és a hitfelekezetek egymásközötti jogegyenlősége ál-
talánosan és véglegesen szabályoztatni fog, az 1790/1: 
X X V I t.-cz. alapján továbbra is az állam érdekeit kielégítő 
módon gyakorolhatja, az egyházkerület meggyőződése sze-
rint a magas kormánynak valahára már az 1848: X X t.-cz. 
2. és 3. §. nak megfelelni és az államnak az egyházakhoz 
való viszonyát és a hitfelekezetek jogegyenlőségét törvény 
által véglegesen szabályozni kellene. 

Ennélfogva utasítja a kerületi közgyűlés az egyetemes 
közgyűlésre felküldendő követeit, miszerint ott az egyház-
kerület ezen meggyőződésének kifejezést adjanak és oda 
hassanak, hogy az egyetemrészéről az 1848 XX t.-cz. élet-
beléptetése, az állam és egyházak közötti viszonynak és a 
hitfelekezetek közötti jogegyelőségnek törvény általi végle-
ges szabályozása, a magas kormánynál szorgalmaztassák. 

A nagyméltóságú m. k. vallás- és közoktatási ministerium 
által nagyságos és főtiszt, superintendens úrral közlött „gymna-
siumi tanítás tervé"-nek megbirálása és annak megvizsgálása 
végett, volna-e és mennyiben volna ezen gymnasiumi tanítás 
terve legalább kerületünkben és már a jelen iskolai évben is 
alkalmazásba vehető, nagytiszteletü Dolesehall Sándor úr el-
nöklete alatt Fröhlich Róbert budapesti gymnasiumi igaz-
gató, Händl Vilmos, Petz Gyula, Moczkovcsák János, Habe-
rern Jonathán és Schranz János urakból álló bizottság kül-
detik ki, oly utasítással, hogy ezen gymnasiumi tanítás ter-
vére vonatkozó véleményes jelentését még ezen kerületi köz-
gyűlés tartania alatt nyújtsa be. 

3. A kerületi törvényszék egy évre lévén ismét megválasztandó, 
a szavazatok a kerületi törvényszék tagjaira a gyűlés 

II-dik napján, september 8-án d. e. V29 órakor beadatni ha-
tároztattak. A szavazatok átvételére méltóságos Sárkány Jó-
zsef úr elnöklete alatt Bodó Lipót és Thehusz János urak-
ból álló bizottság küldetett ki azzal, hogy a szavazás ered-
ményét ugyanezen gyűlésnek jelentse be. 

4 . A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
Bodó Lipót úr elnöklete alatt Osztroluczky Géza, Wla-

dár Viktor és Wladár János urakból álló bizottság küldetett 
ki, és e végből a számadások és számadási okmányok a bi-
zottsági elnök urnák a gyűlés szine előtt nyomban átadattak. 
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5. A múlt évi jegyzőkönyv b) pontja kapcsában 
a tanügyi bizottság tagjaivá, Veres Pál úr elnöklete 

alatt Földváry Mihály, Szeberényi Andor, Scultéty Ede, Petz 
Gyula, Wladár János, Bartholomaeidesz Gyula, Doleschall 
Sándor és előadóul Batizfalvy István urak küldetnek ki. 

G. Felolvastatván az 1876. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvé-
nek 26. pontja értelmében az egyetemes felügyelő teendőinek ellátására 
hivatott legidősb egyházkerületi felügyelő Szentiványi Márton urnák 
a főtisztelendő superintendens úrhoz intézett átirata, melyben az egyút-
tal 1879. september l l - r e és következő napjaira összehívott egyete-
mes közgyűlésre ezen kerület részéről kiküldendő követek megválasz-
tása iránti intézkedést tétetni kér, 

az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi el-
nökökön és főiskolai igazgatókon kivül báró Podmaniczky 
Levente, Sárkány József, Szedenits János, Haberern Jona-
thán, Jeszenszky Danó, Huszágli Dániel, Újhelyi Boldizsár, 
Hunfalvy János, Doleschall Sándor, Schranz János, Dr. Sze-
lényi Károly, Győry Vilmos, Szeberényi Andor, Petz Gyula, 
Händel Vilmos, Moczkowcsák János, Bierbrunner Gusztáv, 
Dessewífy Ottó, Székács Ferencz, Wladár János, Tavaszi 
János és Sárkány János urak küldetnek ki. 

7. Felolvastatott a zsinati előmunkálatok ügyében kiküldött bi-
zottság jelentése. 

Minthogy a bizottság a kerületbeli esperességek részé-
ről a zsinati előmunkálatokra nézve beadott vélemények 
összeállításával rövid idő alatt elkészül s ennek folytán a 
kerület véleménye a következő egyetemes közgyűlés elébe 
terjeszthető leend, ezen körülmény az egyetemes közgyűlés-
nek azon kérelem kapcsában bejelentendő, hogy az egyete-
mes közgyűlés a többi egyházkerületeket is véleményes je-
lentéseik mielőbbi beadására felhívni méltóztassék. 

8. A tanárvizsgáló bizottságba az eddigi tagok mellé 
Doleschall Sándor, Győry Vilmos, Schranz János, 

Fröhlich Róbert, Händel Vilmos, Lehr Arbei t, Böhm Károly, 
Rath Arnold és Scholtz Albert urak küldetnek ki. 

9. Báró Radvánszky Antal úr őNagyméltósága egyetemes felügye-
lővé történt megválasztása következtében uj egyházkerületi felügyelő 
lévén választandó 

a szavazatoknak afőt. superintendens urnái leendő beadá-
sára határidőül 1880. évi január 31-dik napja tűzetik ki és 
a szavazatok felbontására a superintendens és Földváry Mi-
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liály úr elnökete a la t t : Bacliat Dániel, Bodó Lipót, Győry 
Vilmos, Doleschall Sándor ésSehranz János urak küldetnek ki. 

Kerületi felügyelő úr a gyűlésből távozni lévén kénytelen, miután 
a legidősb esperességi felügyelő, 'Sembery Imre, a gyűlésen nincsen je-
len, Veres Pál pedig az elnöki tisztet egészségi állapotára tekintettel 
el nem vállalhatja, a közgyűlés által elnökül méltóságos Fabiny Teofil 
Budapesti esperességi felügyelő úr helyettesittetik és a gyűlés ő Mél-
tósága és a superintendens úr ikerelnöklete alatt folytattatik. 

10. A Báró Baldácsy-féle alapítvány ügyében a dunántuli 
református egyházkerület indítványa, hogy a Báró Bal-

dácsy Antal alapítványát kezelő állandó bizottság szerveze-
tének, jogainak és kötelezettségeinek és az egyház kerületek-
hezi viszonyának meghatározása végett bizottság alakíttassák 
és a szabályzatot elkészítő bizottságba minden kerület ré-
széről négy tag beválasztassék, — elfogadtatik és ezen bi-
zottságba a bányai egyházkerület részéről az elnökségen, 
méltóságos Fabiny Teofil, nagyságos és főtiszt. Szeberényi 
Gusztáv superintendens uron kívül Báró Kochmeister Fri-
gyes és Győry Elek urak küldetnek ki. 

11. Az újpesti filia az anyaegyháztól való elválásának ügyében 
Veres Pál úr elnöklete alatt Belohorszky Gábor, Sze-

berényi Andor, Linder Károly, Wladár János és Jeszenszky 
Danó urakból álló bizottság küldetik ki azzal, hogy jelenté-
sét jelen közgyűlés II. napján benyújtani szíveskedjék. A 
vonatkozó ügyiratok a bizottság elnökének nyomban át-
adattak. 

12. Olvastatik a felső tankerület népiskolai bizottságának követ-
kező jelentése. 

Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Szerencsénk van ezennel beterjeszteni az 1878/9-ik évi népiskolai 
tanügyről szóló jelentésünket. 

Mindenek előtt örömmel kell constatálnunk azon körülményt, 
hogy az esperességek az adatok beküldésére kitűzött határnapot ez 
egyszer pontosabban tartották szemök előtt, mi azon édes reményre 
jogosít, hogy a gutta cavat lapidem-féle szabály ma-holnap más irány-
ban is meghozandja az óhajtott eredményt, s hogy a kimut atások nem 
csak pontosanbe fognak küldetni, hanem pontosan ki is állíttatni. — Hi-
szen nincs tagadás benne, hogy ez utóbbi tekintetben még felette sok 
kívánni valónk van. — A nyújtott adatok itt-ott még nagyon hézago-
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sak, tökéletlenek, megbizhatlanok s azon feltevésre jogosítok, misze-
rint az összeállításukra hivatott közegek az idevágó utasításokat vagy 
nem ismerik, vagy nem olvassák. — Hogy ezen utasítások némelyek 
előtt ismeretlenek, azon hozzánk intézett felszólításból következtethető, 
hatnánk oda, hogy a főtisztelendő kerület a rovatos ivekhez egy pár 
felvilágosító paragrafust készíttessen, hogy pedig ezen 1877-ben meg-
jelent s az esperességekkel közlött útmutatást nem mindenütt olvassák, 
ennek bebizonyítására szolgáljon azon tapasztalás, miszerint némely egy-
házmegyék a táblázatokat s adatokat minden ellenőrzés nélkül küldik 
be, az összegezést s összeállítást a kerületi bizottságra, illetőleg elnö-
kére bizván, kinek, természetesen, ennél egyéb teendője nincs. — Az 
említett utasítások ötödik alineája ez ügyben határozott intézkedé-
seket tartalmazván, legyen szabad ezekre felhívnunk a tisztelt körnök 
s esperes urak figyelmét. 

Áttérve most már az 1. számú rovatos ivre, tisztelettel j e l en t jük : 
1. hogy a 115.52G lelket számláló öt felvidéki esperességben 18.613 
tanköteles, még pedig 9503 fiu s 9110 leány volt, miből kiderül, hogy 
a népesség 16%-át képezték. — Ezekből volt 13347 (6804 fiu, 6543 
leány) 6—12 éves, 5266 (2699 fiu, 2567 leány) 13—15 éves. 

2. Ezen tankötelesekből eset 
a) Barsra 2583 lélekkel 435, tehát a népesség 16.8%, még pe-

dig 341 6—12 éves, 94 13—15 éves. 
b) Budapestre 12974 lélekkel 2093, a népesség 16.1%, még 

pedig 1430 6—12 éves, 663 13—15 éves. 
c) Hontra 21708 lélekkel 3400, a népesség 15.6%, még pedig 

2397 6—12 éves, 1003 13—15 éves. 
d) Nógrádra 42579 lélekkel 6543, a népesség 15.3%, még pe-

dig 4781 6 - 1 2 éves, 1762 13—15 éves. 
e) Zólyomra 35684 lélekkel 6142, a népesség 17.2%, még pe-

dig 4398 6—12 éves, 1744 13—15 éves. 
3. Ezekből jár t iskolába : 

Helyb. elemi Ismétl. Különfél. Összesen / 0 
a) Barsban 151 45 160 356 81.8 
b) Budapesten 614 289 914 1817 96.3 
c) Hontban 2384 880 91 3355 98.6 
d) Nógrádban 4491 911 86 5488 83.8 
e) Zólyomban 4223 1435 167 5825 94.8 

Összesen 11863 3560 1418 16841 

Ezen számokból kiviláglik, hogy ezen öt esperességben a tankö-
telesek 90.4% tettlegesen iskolába jár. Legfényesebb eredményt e 
téren a honti esperesség mutat fel. — Az ismétlő iskoláztatás Bars meg 
Nógrádban még mindig parlagon hever. — Ugyancsak Barsban a kör-
möczbányai s n.-kosztolányi egyházak felekezeti iskolákkal nem bír-
ván, gyermekeiket ott községi, itt — s ez jelesül a barsi viszonyokat 
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tekintve, fölötte sajnos — róm. kath. iskolákba jára t ják . — A buda-
pesti esperességben felekezeti ismétlő tanfolyamok nem létezvén, a ta-
nonczok községiekbe járnak. — Ugyan ezen esperességnek feltűnő 
csekélységü elemi iskoláztatása (42%) főleg azon körülménynek tulaj-
donítandó, hogy a fővárosi evangélikus elementaristák több mint har-
madrésze (428) a hozzájok közelebb fekvő városi tanintézetekbe jár , s 
miután íveink ily esetek számára külön rovatot nem nyitottak, az ezen 
idegen iskolákba járók, itt, valamint Barsban is a „különféle iskolákat" 
látogatók közé vétettek fel. — Ugyan ezen czim alatt foglalvák a 
középtanodai növendékek is, kiknek száma e tankerületben 460, vagy 
is az iskolába járók 2.7% továbbá a magán intézetekbe járók (150), 
valamint a polgári s felső népiskolákat látogatók (241). Hogy ezen 
számokban a budapesti esperesség legjobban képviselve van (59.4%), 
a dolog természetében fekszik; utána következik Bars, mely is-
kolás gyermekeinek 8.1% küldi felső tanintézetekbe, továbbá Zólyom 
3%, Hont 2.3%, végre Nógrád 1.5%. 

A II . táblánál mindenek előtt az utasítások azon pontjára emlé-
keztetnünk kell, mely szerint ezen iv 2-dik rovatába csak is az 1. iv 
11-dik rovatában feljegyzett tettlegesen iskolába járó elemi tanonezok 
veendők fel, nem pedig, valamint ez némely esperességek részéről még 
mindig történik az iskolába járók főösszege. 

1. A felekezeti iskolába felhozott elemi növendékek, 173-nak ki-
vételével, télen nyáron já r tak iskolába, mit őszintén megvallva, nem 
fontosságánál fogva, hanem csak azért említünk, mert erre ezen ív 
3. és 4-ik rovatai kényszerítenek, azon rovatok, melyeknek a népiskolai 
törvény hozatala óta tulajdonképeni értelmök nincs többé. Az 1868-ik 
törvény legalább is nyolez hónapi szorgalomidőt szabván, különbséget 
nem tesz téli meg nyári iskoláztatás között s azon növendékek, kik a 
nyári oktatásból kimaradnak, egyszerűen a mulasztók közé sorozandók. 

2. Könyvekkel 101 gyermek nem volt ellátva. Ezekből esik Zó-
lyomra 1.4%, Nógrádra 0.8, Hontra 0.7% 

3. A mulasztási rovatok ez alkalommal sem tölthetők be, miután 
az esperességek majd mulasztókról, majd mulasztásokról szólnak, s 
ez által az adatok összeállítását lehetetlenné teszik. — Ideje, hogy itt 
a szükséges egyöntetűség ezéljából bizonyos elv megállapítassék s 
talán kimondassák, hogy nem a mulasztók, valamint ezt a rovatos ív 
kívánja, hanem mulasztások, még pedig félnapi mulasztások jegyez-
tessenek fel. 

4. Hasonló okoknál fogva hasznavehetlenek a 10 és 11 -ik rovat-
nak adatai is. Azivnek, minden félreértést kizáró, világos kitétele sze-
rint az iskolából (elemi) k i l é p e t t e k r ő l van itt szó, s az espe-
rességek itt-ott az iskolájába járók összegével töltik ki e két rovatot. 

5. A hivataloskodó tanítók száma ezen tankerületben 248, még-
pedig 206 képesített, 42 nem képesített, s másrészt 228 rendes, 20 se-
géd. Ezekből esik 
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a) Barsra képesít. 4, nem kép. — rendes 4 segéd — 
b) Budapestre „ 15 „ „ — „ 15 „ — 
c) Houtra ,, 35 ,, „ l 8 „ 51 „ 2 
d) Nógrádra „ 94 „ „ 13 „ 101 „ 6 
e) Zólyomra „ 58 „ „ 11 „ 57 „ 12 
6. Egy tanerőre középszámítással esik 47 növendék s csaknem 

ugyanannyi (48) egy tanteremre is. Ez természetesen nagyon kedvező 
sziliben tüntetné fel iskoláinkat, ha nem tudnók, hogy tettlegesen oly-
kor 120, sőt 150 tanoncz is áll egy tanítónak vezetése alatt. 

7. A tanítási nyelvre nézve az iskolák 66.5% tót, 21.3% magyar-
tót, 5.2% magyar-német, 4% magyar, 2.8% magyar-német-tót. 

8. Iskola van az egész tankerületben 215, melyből 208 az egy-
ház tulajdonát képezi, 7 bérelt, s ezekből 189 jó, 26 rosz karban van-
nak. Névszerint 

a) Barsban egyházé 4, bérelt —, jó karb 4, rosz karb — 
b) Budapesten „ 5 „ 1 „ 6 ,, 
c) Hontban „ 47 „ 2 „ 37 „ 12 
d) Nógrádban „ 103 „ 2 „ 96 „ 9 
e) Zólyomban „ 49 „ 2 „ 46 „ 5 
9. Tanterem van összesen 244, tanitólak 218. Van továbbá: 

faiskola isk. kert testgyakorló 
a) Barsban 1 3 1 
b) Budapesten — — — 
c) Hontban 43 56 5 
d) Nógrádban 83 100 6 
e) Zólyomban 34 58 4 

össesen 161 217 16 
10. Taneszközökkel csaknem kivétel nélkül fel vannak szerelve 

iskoláink, habár az idevágó adatok nem egészen szabatosak, miután 
némely körlelkész urak egyszerű „van"-nal töltötték ki a számokat 
igénylő rovatokat. Annyit azonban jelenthetünk, hogy fellelhető 

fekete fa l i táb la — fal i o l v a s ó t . — fali térk . — f o l d g . — természeti 1 . — termlani 
eszköz 

a) Barsban 6 72 18 2 74 1 
b) Budapesten 27 203 37 11 693 76 
c) Hontban 72 792 148 39 1284 53 
d) Nógrádb. " 115 1208 135 79 882 46 
e) Zólvomban 106 847 297 52 684 340 

összesen 326 3122 635 183 3617 516 

Apróbb-nagyobb könyvtárakkal el van látva 31 iskola. -- A kö-
tetek száma 3269. Ezekből esik Barsra —, Budapestre (3 iskola) 1212, 
Hontra (4 iskola) 772, Nógrádra (14 iskola) 220, Zólyomra (10 is-
kola) 1063 db. 
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A III . táblának adatai nagyobb pontossággal állíttattak ki ugyan, 
mint eddigelé, de a végeredmény még is csak conjecturák utján volt 
némileg előteremthető. A többször említett utasítások főleg ezen ív 
magyarázatára kiváló gondot fordítanak, s hogy némi figyelem s jó-
akarat mellett ezen rovatok, inkább csak képzelt nehézségei is legyőz-
hetők, ezt egyes esperességek fényesen igazolják. 

1. Az öt esperesség iskoláinak összes jövedelme képezne az 
adatok szerint 104.668 frtot, mely összegnek 53.5% készpénzre, 46.5% 
terményekre esnék. — Származik pedig ezen jövedelem a következő 
forrásokból: 

Bars B.-pest Hont Nógrád Zólyom % 
a) ingatlanokból 472 1066 5002 13343 4619 22.8 
b) tőkepénzből 24 2309 584 354 585 3.7 
c) tandíjból 245 10900 2735 5226 6173 24.2 
d) községi segélyb. 30 1100 2202 1288 7187 11.2 
e) egyh. pénztárból 570 4148 3022 11830 9686 27.9 
f) egyesekből 156 676 6413 2838 505 10.2 
Esperességenként 1497 20199 19958 34879 28955 

2. Az ingatlan vagyon mind az öt esperességben 203.812 frt ér-
téket képviselne s 23902 frt vagyis 11.7%-ot jövedelmezne. Ezen adat-
hoz egy kis észrevétel nagyon is fér, s gyanítanunk lehet, hogy vagy 
az ingatlannak értéke csekélyre, vagy, a mi valószinübb, jövedelme 
nagyon magasra van becsülve. 

3. Az iskolai tőkék 68351 frtot tesznek s 3856 frtnyi kamatot, 
vagy is 5.6% húznak. 

4. Az esperességi iskolák kiadása jövedelmükkel azonos. Ezen 
kiadásban főtételként szerepel a tanítók fizetése, mely 96494 frt, vagyis 
az összes jövedelem 92.1°/0-át képezi. Ezen összegből rendes tanítók 
94128 frt, segédek 2366 frtot húznak, kerül tehát egy-egy rendes tanító 
412 frt 66 krba, egy segéd 118 frtba. — Az egyes esperességeket 
tekintve, kerül: 

a) Barsban 1446 frtal egy rend. tan. 361 frtba, segéd — f r t 
b) Budapesten 18294 „ „ 
c) Hontban 18667 
d) Nógrádban 32231 
e) Zólyomban 25856 
5. Fordíttatik továbbá 

a) fűtésre stb. 44 
b) tanszerekre 6 
c) szegény gyerm. könyveire 1 
d) különfélékre — 
6. Az összes kiadást az elemi iskolába járók számával egybevetve 

kiderül, hogy egy tanuló évenként kerül 8 frt 82 krba, még pedig 

77 ,, 1219 77 77 77 

77 ,, 364 77 ,, 90" „ 
77 „ 309 77 . 158 „ 
77 ,, 431 77 ,, 103 „ 

.-pest Hont 
• 

Nógrád Zólyom 
744 760 2254 1596 
270 140 288 121 

33 42 36 26 
858 349 70 556 
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Barsban 9.25, Budapesten 32.89, Hontban 8.37, Nógrádban 7.76, Zó-
lyomban 6.66 krba. 

7. Járul pedig ezen iskolai kiadásokhoz, levonva természetesen 
a községi pénztárakból nyert segélyt, egy lélek 80 krral , jelesül Bars-
ban 56 krral, Budapesten 1.47, Hontban 81, Nógrádban 78, Zólyom-
ban 58 krral. — Megjegyzendő azonban, liogy a budapesti esperesség 
hivei által viselt iskolai terhek tényleg sokkal csekélyebbek, miután a 
fővárosi magyar-német elemi iskolák nagyszámú (229) idegen feleke-
zetű növendékek által látogattatnak, kik az iskola fenntartásához igen 
jelentékeny arányban járulnak. 

8. A I I I . ív 22. rovatának azon kérdésére, van-e a tanítónak más 
hivatala vagy foglalkozása, az adatok azon értelemben válaszolnak, hogy 
74 egyén csak is tanítással foglalkozik; működik azonkivül iskolákban 
57 kántor, 3 lelkész, 1 káplán, 1 levita, 2 jegyző, 9 kézműves s 1 föld-
mívelő. 

Ezekkel félig-meddig kimerítettük volna a rovatos ívek tar ta lmát 
Kötelességünknek tar t juk azonban még az ezen tankerületben használt 
iskolai könyvekről megemlékezni. 

A bekivánt jegyzékekből meggyőződhettünk arról, hogy ha a fő-
tiszt. kerületnek n. é. határozata, mely szerint a kerület által jóvá nem 
hagyott könyvek az iskolákban nem használhatók, következetesen ke-
resztül vitetnék, akkor a használt könyvek legalább kétharmadát kel-
lene kiküszöbölnünk. — A kerületileg ajánlott tankönyvek feljegyez-
vékakövetkezőjegyzőkönyvekben. 1865 11 p., 1867. 24 p.—,1870 14 p., 
1871 13 p., 1872 18 p., 1877 10 p., s ime ki tudná elősorolni mind azon 
vezérfonalakat s könyveket, sőt irott füzeteket, melyek ezen jegyző-
könyvekben nem említtetnek s melyek mindazonáltal széltében gras-
sálnak iskoláinkban. A tanszabadság nálunk valódi tanszabadossággá 
lett, s az esperességek, Zólyomot s Hontot kivéve, nem tartot ták szük-
ségesnek e téren némi rendszerről s egyöntetűségről gondoskodni, s • 
az egyes egyházak vagy tanítók által ez ügyben gyakorolt önkény-
nek határt szabni. 

Sok tenni való van e tekintetben főleg Nógrádban, hol az isme-
retes rcávta üoxi[i.áC£te-nek nagyon is tág kapu nyittatik, a nélkül, 
hogy a TÓ xaXóv xorcé/ets kellően méltányoltatnék. Itt ugyanazon kör-
nökségben, sőt ugyanazon iskolában, különféle könyvek használtat-
nak. Találkozunk itt p. o. következő kátékkal : Baltik, Bucsánszky, 
Placsky, Braxatoris, Abaffy, Blázy stb., s ezekből csak az első birja a 
kerület sanctióját, s nem kevésbé tarka az abc-s könyvek serege is. 
Előfordul itt a kerületileg jóváhagyott csabain s zólyomin kivi.il, 
Gönczy, Zelliger, Zajmusz, Skarnicl, Micsinay, Gorisek stb. — Itt 
gyökeres orvoslásra van szükség, s oly Gorisek, Skarnicl, Bucsánszky-
féle kiadványok egyszerűen betiltandók. 

Említendő továbbá, hogy a budapesti esperességben, a pesti tót 
egyházat kivéve, Luther kátéja sehol sem adatik elő, s hogy ezen es-
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perességben, valamint más egyházmegyékben is használtatnak tan-
könyvek, melyekről a kerületnek tudomása nincs. Az iskolai könyvek 
ügye az egyház figyelmét kiváló mértékben érdemelvén, ideje, hogy 
a főtisztelendő kerület felügyeleti jogánál s kötelességénél fogva e 
kérdésben nem csak üdvös határozatokat hozzon, hanem ezen végzé-
sek életbeléptetése czéljából részletes utasításokról is gondoskodjék. 

Szabad legyen ez úttal az érdekelt köröket arra figyelmeztetnünk, 
hogy a tankönyvekkel már meglehetősen ellátott tótajku iskoláknak 
nagy szolgálatot tennének, ha számtani példatárak összeállításához 
fognának. 

Egyes indítványainkat a főtisztelendő kerület nagybecsű figyel 
mébc ajánlva, hódoló tisztelettel maradtunk Budapesten, 1879. augusz-
tus 5. A főtisztelendő kerület alázatos szolgái Doleschall Sándor Ede, 
bizottsági elnök, Bachat Dániel biz. tag, Scholz Gusztáv biz. tag, 
Fa lvay Antal biz. tag. 

A kerület köszönetet szavaz a bizottságnak kimerítő és 
gondosan összeállított jelentéseért és a bizottság indítványa 
alapján határozza, hogy a táblázatok mulasztási rovatába, 
többé ne a mulasztók, hanem a félnapi mulasztások vétessenek 
fel, hogy azon növendékek, kik a nyári oktatásból kimarad-
nak, egyszerűen ugy vezettessenek be a táblázatba, mint kik 
az iskolát mulasztották, hogyatáblázatok 10és 11-ik rovatai-
ban csak a z e l e m i i s k o l á k b ó l t e t t l e g k i l é p e t t e k 
belefoglalandók, végre hogy a táblázatokba még az illető 
iskola vallás — erkölcsi állapota részére is egy rovat fel-
veendő. 

Az iskolai tankönyvekre nézve ragaszkodik a kerületi 
közgyűlés azon' előbbi határozatához, mely szerint a kerület 
által jóvá nem hagyott tankönyvek az iskolában nem hasz-
nálhatók. Egyúttal utasítja a lelkészeket, hogy a kerület ezen 
határozatának szoros megtartására felügyeljenek. A kerület 
által helyeselt könyvek jegyzéke összeállítandó és az espe-
rességekhez elküldendő, és minden megjelent uj könyvek a 
tanügyi bizottság elnökének beküldendők. — Miután Luther 
kátéja a budapesti esperességben — a pesti tót egyházat ki-
véve — nem adatik elő, elvárja az egyházkerület a buda-
pesti esperesség lelkészeitől, hogy ezen symbolikus könyvet 
az itt levő többi iskolákba is be fogják hozni. 

A gyűlés 2-dik napja, szeptember 8-ikán, 
előbb báró Kadvánszky Antal ő Nagyméltósága eddigi kerületifel-
ügyelő, utóbb méltóságos Fabiny Teofil budapesti esperességi felügyelő, 
mint helyettes, — és nagyságos s főtisztelendő dr. Szeberényi Gusz-

táv superintendens iker-elnöklete alatt. 



13. Dr. Szelényi Károly, a kerületnek ez idő szerint világi jegy-
zője bejelentvén, hogy ebbeli hivataloskodásának harmadik éve a je-
len gyűléssel lejárt, mi új választást tesz szükségessé: 

a kerület közfelkiáltással ugyanőt, további három évre jegy-
zőjévé újfent megválasztja. 

14. A szeptember 6-ikán tartott gyűlés jegyzőkönyve 
hitelesíttetik. 

15. A most említett jegyzőkönyv hitelesítése után. a kerületnek 
eddigi felügyelője báró Radvánszky Antal úr ő Nagyméltósága emel szót, 
s elmondja ép oly mélyen meghatva, mint a sziveket a legmélyebben 
megható ez itt egész terjedelmében következő búcsúját. 

Jövetel és elmenetel, — az emberi lét eme két fő tünetei közé 
eső fejlemények képezik az egyesek életének történelmét. Felmerülé-
sünk a világ színpadára s onnani letűnésünk, ezek az egyedül meg-
másíthatlan bizonyos események; bizonytalan mind az, a mi közbe éke-
lődik, — az első határtól a másikig szüntelen váltakozik állapotunk, a 
sors majd kedvező szeszélyeinek majd lesújtó csapásainak alávetve, 
öröm és fájdalom, megelégedés és elégedetlenség közt, folynak le nap-
jaink, akaratlanul ragadtatunk ki olykor legkedvesebb kötelékeink-
ből, s más viszonyok közé lielyheztet a véletlen, s így nincs tartós 
állandóság az életben, minden csak átmenetel. Érzik ezt leginkább 
azok, kik hivatva vannak a nyilvánosság terén szolgálni a közügynek, 
főleg pedig azok, kik nem lévén személyes aspirátiók viszketegének 
alávetve, oda állanak, hova a közügy érdekében állíttatnak, s nem te-
kintve magán érdekekre, kellemetes vagy kellemetlen viszonyokra, 
kötelességből hajolnak meg a közérzület kívánalmai előtt. i n ez 
leginkább a protestáns egyházbeli hivatalnokokra nézve, kik állást 
nem választhatnak, hanem arra megválasztatnak. Tekintettel egyházi 
hivatalaink lényegére, természetére s hivatására, ki egyházunk terén 
mint hivatalnok szolgál, az nem annyira hivatalnoknak, mint inkább 
Missionáriusnak tartsa magát, ki mindenkor kész legyen ott beköszönni, 
a hova küldetik, s ott elbúcsúzni a honnan elhivatik. 

Nekem is mintáz egyház egyik illyen Missionáriusánakütött most 
elválásom órája, hanem a szokottnál komolyabb és szomorúbb hangon 
kondúlt meg az órának harangja, s annál érzékenyebben hatott az rám 
az elválóra, mert midőn különben a búcsúzásnak keserveit enyhíti a 
visszatérésnek reménye, akkor most fájdalom az órának ütése jelzi, 
hogy visszajövetelemnek nincs többé helye. A közegyháznak akarata 
hívott el innen egy más helyre. Bár mennyire is hízelgő s reám nézve 
felettébb kitüntető a közegyháznak akarata, melynél fogva egyetemes 
felügyelővé választattam meg, — mennél nagyobbra becsülöm ezen 
megválasztatásom által lett kitüntetésemet, nem titkolhatom el még is a 
feletti fájdalmamat, hogy ki ragadtattam kerületi felügyelői állásom-
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ból, melybe legkellemetesebb viszonyok közt állítva, oly szerencsés-
nek éreztem magamat. Nem vágyódásom, nem aspirátióim, hanem egy-
házunk parancsa folytában búcsúzom ezen helytől, s attól immár elvál-
nom kelletvén, távozásom keserveit három vigasztaló körülmény enyhíti 
egyedül. 

I. Búcsút veszek mostani állásomtól, — de nem az ahoz kötött 
ügytől. 

II . Búcsút veszek mnnkatársaimtól, — de nem a köztök és közöt-
tem fenállott szíves kötelékektől. 

I I I . Búcsút veszek a bányai Superintendentia területétől, de 
nem az abban létező vallásos kegyeletii szellemtől. 

Nem szorúl indokolásra azon vonzalmam, melylyel ezen főtiszte-
lendő bányai egyházkerülethez testtel és lélekkel ragaszkodom. Van-
nak bizonyos varázserők, melyek személyekhez, helyekhez s állások-
hoz hatalmasan kötnek, ezen varázserőknek egyike, mely oly szoro-
san fűz engem a bányai kerülethez az, hogy egész életem, egész létem, 
ezen Superintendentiával van ugyanazonosítva, számtalan kapocs köt 
engem alioz. A bányai Superintendentiában pillantám meg a világ-
első derengését, annak területén ringatott bölcsőm, annak egyik iskolá-
jában nevekedtem, annak halhatatlan emlékezetű Patr iarchája által 
oktattattam a vallásban, s vezettettem be az egyház közösségébe, an-
nak egyik esperességében működtem 31 esztendeig, mint esperességi 
felügyelő, s családom harmadik generátiónak tagja, ültettem nagy-
atyám és atyám után ezen Superintendentia elnöki székének egyikébe, 
melyben nem hagyott ugyan a sors oly sokáig, hogy a kellő tevé-
kenységet kifejthettem, s a bennem helyezett bizodalomnak meghálálá-
sáúl, működésemnek látható eredményét hagyhattam volna, s végtére 
ezen Superintendentiának földjén áll egy kis hajlék örökös álmaim föl 
fogadására. Ennyi kötelék kapcsol engem a bányai egyházkerülethez. 

Ki a rokonszenv varázsló hatását, a láthatatlan hatalmaknak 
erejét ismeri, az érteni fogja szivemnek mostani érzelmeit s okadatolva 
találandja a feletti fájdalmamat, hogy el kell válnom eddigi működésem 
terétől. 

Ilyen érzelmekkel távozom a bányai Superintendentiának kerületi 
felügyelőségétől, de nem válok el, nem búcsúzom azon ügytől, melyet 
eddig ezen állásomban képviseltem, mert ezen szent ügy életemnek 
volt és lesz feladata utolsó lehelletemig. — Ifjúságom kezdetétől ősz 
koromig küzdöttem mellette tehetségeimhez képest. A nyilvánosság 
teréni első fellépésem volt egyházam jogai melletti felszóllalásom. A 
vallásszabadságnak fogalmai a megyei életben akkoriban még igen 
szűk korlátok közé lévén szorítva, — ezen első felszólalásom követ-
keztében erős támadásokank voltam kitéve, de éppen ez által védelmi 
állapotba helyeztetve, folytonos küzdelmekre lettem utalva, s ennek 
következtében nyilt meg előttem azon tér, melyen hivatva éreztem ma-
gamat a küzdelmek folytatására, s lankadatlanúl vívni egyházam érde-
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kei mellett, s igy lett vallásom ügye működésemnek jelszava s töre-
kedésemnek tárgya a politikai téren is, valamint a közigazgatási, úgy 
a törvényhozási körökben. Egyházam ügye tehát bennem megteste-
sülvén, önmagammal, s létemmel ugyanazonosíttatván, életem felada-
tává, tehát azzá vált, mitől elválnom, következőleg búcsúznom nem 
lehet, azért búcsút véve mostani állásomtól, nem válok el azon ügytől, 
mely érintett állomásomban képviseltetett. 

Elhagyván ezen elnöki széket, búcsút veszek munkatársaimtól, 
de nem a közöttük és köztem fenállott kötelékektől, — az elsőt köte-
lességem parancsolja, a másikat szívem nem engedi. A nyilvános liiva-
taloskodásnak súlyát, mi sem könnyíti annyira, mint a munkatársak-
nak egyetértése s egymáshozi tartása. — Szerencsés voltam e részben, 
hogy munkatársaim barátaim is voltak, irántami szivességiiket, jó aka-
ratukat s bizodalmukat, e teremben belől és kivűl mindig tapasztaltam, 
s ez tette állásomat kedvessé, de viszont munkatársaimnak irántam 
tanúsított szívességük fokozta mindinkább azon tiszta érzelmeket, me-
lyekkel én is ragaszkodtam hozzájuk. — Egy olyan körtől elválni, 
melyben a kölcsönös érzelmek így olvadtak egybe, minden esetre ne-
héz, s annál nehezebb feladat, mennél nagyobbra tudom becsülni mun-
katársaimnak személyemhezi hajlamát. — Állásomnak kellemeit nö-
velte és fokozta azon kedvező körülmény, hogy a szerencse rokon-
érzelmű elnöktársam mellé ültetett. — Egy gondolat, egyenlő nézetek 
vezérelték lépéseinket hivatalos eljárásainkban, soha sem voltak köz-
tünk egymástól eltérő vélemények és eszmék, együttesen s egyetértőleg 
haladtunk egy czél felé, s így a nézetek egybeolvadása mellett re-
ménylem, nem sikertelenül vittük ezen Superintendentiának ügyeit. Az 
e részbeni érdemnek főosztaléka ő Nagyságát , a Superintendens urat 
illeti meg, mert példás szorgalma, melyet a közigazgatásban tanúsított, 
tapintatteljes eljárása, tevékenységemnek nem nagy tért engedett, hanem 
inkább csak buzdítólag és felserkentőleg hatott reám. —Azér t fogadja 
Nagyságod, kit e pillanatban még elnöktársamnak nevezni szerencsés 
vagyok, hálás köszönetemet azon segítségért, melylvel engem felügyelői 
hivatalomban támogatni, hálás köszönetemet azon előzékenységért és 
szívességért, melylyel engem szerencséltetni méltóztatott, s fogadja az 
elválásnak perczében azon őszinte vallomásomat, melylyel Nagyságod-
nak tartozom, miszerint Nagyságoddal ez előtt kevésbé ismerős lévén, 
s csak is hivatalos érintkezésünk tartama alatt, közelebbről megismer-
kedve, s jeles tulajdoniat felismerve, nem csak tisztelni, hanem mint 
teljes bizodalmamat biró őszinte barátomat kiválólag szeretni tanultam. 
— A szorosabb hivatalos érintkezés ezen egyházkerületnek élén meg-
szakadt ugyan köztünk, de nem szakad meg azon barátság, mely ed-
digi hivatalos kötelékünknek szüleménye, s tartós fog maradni a meg-
változott állásban is. 

Könnyítette s kellemetessé tette hivatalos működésemet továbbá 
azon kedvező körülmény, hogy az esprességek élén kitűnő elnökségek 
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állottak, — nem hiányzott a főesperes uraknál azon buzgalom, nem az 
esperességi felügyelő uraknál azon készség, mely folytonos tevékeny-
ségben és kellő működésben tar t ja az esperességi ügyek gépezetit. 
Többizben volt alkalmam meggyőződnöm arról, miképen az esperes 
uraknak tapintatos működése, olykor szövevényes ügyekben szeren-
csés eredménynyel koronáztatott. Jó l esik lelkemnek, ezen alkalommal 
örömemet a felett is nyilváníthatni, hogy ezen Superintendentiának vá-
logatott, hivatásuknak vallásos buzgalommal megfelelő lelkészek segít-
ségével hivataloskodtam. Fogadják búcsúzásom alkalmával ezen fá-
radozásukért hálás elismerésemet. De mindenek felett főbüszkeségem, 
hogy ezen egyházkerületben a világi uraknak színe vett mindig részt 
egyházi ügyeink kezelésében, s kellőleg volt mindig képviselve közta-
nácskozásainkban. Mennél nagyobb súlyt fektetek arra, hogy a világi 
elem egyházi ügyeink zászlóhordozója legyen; mennél szükségesebbnek 
tartom ezen elemnek a lelkészi karral való egybeforrasztását, annál 
nagyobb köszönettel tartozom azon világi tekintélyeknek, kik egyházi 
ügyeink mellett mindig lelkesülve, szorgalmatosan vettek részt kerületi 
gyűléseinkben. Szolgáljanak azok például és mintáúl a legközelebb 
következő generátiónak, mely, fájdalom, megrovásképenlegyen mondva, 
kevés részvétellel viseltetik egyházi ügyeink irányában. Ilyen körül-
mények ily kellemetes viszonyok közt szívreható a munkatársaktóli 
elválás; azért elérzékenyedve válok el tőlök, de nem válok el azon szí-
vélyes kötelékektől, melyek köztem s köztük léteztek, magammal viszem 
ezen érzelmeket, s valamint a növényt más földbe ültetik által, hogy 
ott erejében gyarapodjék: úgy én is általviszem ezen baráti kötelékek-
nek érzelmeit más tágasabb térre, hogy ott még erősebben meggyöke-
resedjenek. 

Búcsút veszek végtére a bányai Superintendentia kerületétől, de 
nem az abban létező vallásos kegyeletii szellemtől. Kerületi egyházi 
felügyelőségemnek tartama alatt több izben győződtem meg személye-
sen arról, hogy ezen Superintendentiában otthonos a népnél a vallás-
hoz! hü ragaszkodás, s habár némely egyházakban a hívek közt egye-
netlenségek is mutatkoztak, azok nem a vallásosság hiányának, hanem 
inkább azon gyakran politikai színezetű izgatásoknak voltak szülemé-
nyei, melyek egyesektől eredve, pártszakadásokat idéztek elő az 
egyházban. S hogy ilyen esetekben, s azon körülmények közt nem 
csökkent a vallásos érzelem, ez az illető lelkészeknek érdeme, kik 
olyan viszonyok közt is megfeleltek kellőleg hivatásuknak. Búcsút 
veszek ugyan a bányai Superintendentiának egyházaitól, de csak 
annyiban, a mennyiben felügyelői állásomban a legközelebbi egyenes 
érintkezésbe állottam hozzájok és nem veszek búcsút azon vallásos 
kegyelettől, melyet itt otthonosnak találtam, sőt magammal viszem 
annak emlékét, mely által ott is, a hova megyek, mindig lelkesülni 
fogok ezen Superintendentia mellett. 

Búcsúmnak keservei azon tudatban találnak enyhülést, hogy ezen 
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Superintendentia egyik, és pedig legnevezetesebb kiegészítő része lé-
vén azon nagy egyházi testületnek, melynek élére állíttattam, ott a vi-
szonlátásnak más körében avval ismét találkozván, nem szakadnak 
meg végképen azon viszonyok és kedves kötelékek, melyek itt létez-
tek, hanem fen fognak maradni ott is. E g y Superintendentia helyett 
négy Superintendentiával ajándékoztatván meg, hasonlítok azon atyá-
hoz, ki atyai szeretetét egyenlően osztja fel négy gyermekei közt, de 
úgy hogy minden gyermeknek osztalékul egy egész sziv jut, arról 
azonban nem felejtkezik meg soha, hogy első gyermeke képezte atyai 
szivének első örömét. — Ezen érzelemmel, a hites pecsétet által-
adván, hagyom el itteni helyemet, szivem mélyébiil eredő azon atyai 
óhajjal: hogy a Mindenhatónak áldása lebegjen mindig ezen Superin-
tendentia felett! 

Igaz ugyan, hogy közgyűlések jegyzőkönyvének lapjain, 
szigorúan véve, semmi lielve a sziveket átható érzelmek vázolá-
sáliak. De a mennyiben \\ jegyzőkönyv van hivatva arra, hű 
képét nyújtani azon gyűlésnek, melynek határozatai benne 
vannak lerakva, eseményei benne megörökítve: hiányosak 
maradnának e lapok, ha néhány meleg szóban meg nem őriz-
nék, fen nem tartanák emlékét azon mélyen megható jelenet-
nek, midőn a szeretett felügyelő, szeretett kerületétől elbú-
csúzott. Megindulása, a legbensőbb megindulást keltette a 
a közgyűlés minden tagjának kebelébeu. Végső szavait zo-
kogás közt rebegte el, s a mit ajkaitól most az érzelem meg-
tagadott, annál hívebben és érthetőbben mondák el lepergő 
könyjei. Még a testvéri szeretet csókját ejté volt elnöktársa 
arczára, még maga emelé homlokára a főpásztor áldó jobb 
kezét, s aztán sietve távozott a szeretett körből, melynek 
minden tagja arczárói azt olvasható: szeretetet vetett és sze-
retetet aratott. Azon boldogító öntudattal válhatott, hogy lan-
kadatlan hűségeért s buzgóságáért, e kerület részéről viszont 
hervadhatatlan hála és tisztelet kiséri a távozót, és őrzi meg 
nemes fáradalmainak emlékezetét. 

fr 
16. 0 Nagyméltósága távoztával, Méltóságos Fabiny Teofil he-

lyettes elnök úr foglalván el az elnöki széket, — olvastatik az alsó 
tankerület e következő jelentése: 

Jelentés az 1878/9-dik évi népiskolai tanügyről a bányai ág. hitv. 
evang. egyházkerület alsó részéből. 

Az adatok az 1878/9-ik tanévről mind a négy esperességből beér-
keztek, dicsérettel kiemelendő a pesti esperesség, és három bácsszerémi 
iskolai kör eljárása, melyekben az egyes isk. körök, már végered-
ményeiben az összes körökről bekerült adatokat öszvegezve terjesz-
tették be. Hiány a rovatokban általában, hogy a tanköteles gyerme-
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kekre nézve a két nem összesítésére nincs rovat, s így ezt a referens-
nek különösen kelle eszközölnie. 

Az I-ső rovatos iven. 
1. A lélekszám: 

a) a bácsszerémi esperességben már a határőrvidéki 
kört is hozzászámítva 61,140 

b) a bánáti esperességben 28,553 
c) a békési „ „ 97,798 
d) a pesti „ „ 40,253 
e) mind a 4 esperességben, összesen 228,244 

A lélekszám emelkedett-e, fogyott-e: nem tudom, miután a ta-
valyi idevonatkozó adatok nem állottak rendelkezésemre. 

2. A tankötelesek a lélekszámnak következő %-tóliját teszik: 

a) a bács-szerémi esperességben : 
a 6—12 évesek 13-6% a mult évihez képest —0-6% 
a 1 3 - 1 5 „ 5-4% „ „ „ —0-3% 

összesen a 6—15 évesek 19-2% a mult évihez képest —0-7% 

b) a bánáti esperességben : 
a 6—12 évesek 12-2% a mult évihez képest —0-1% 

_ a 13—15 „ 5-3% „ - 0 - 5 % 
összesen a 6—15 évesek 17*3% a mult évihez képest — 1 *7 °/0 

c) a békési esperességben: 
a 6—12 évesek 12-0% a mult évihez képest + 0 . 1 % 
a 13 — 15 „ 4-9% „ „ „ —0-1% 

összesen a 6—15 évesek 17 '0% a mult évihez képest + 0 . 1 / 0 
d) a pestmegyei esperességben: 

a 6 —12 évesek 11'0% a mult évihez képest —0-3 .90/ / 0 
a 13—15 „ 4-3% „ „ „ - 0 - 7 7 o 

összesen a 6—15 évesek 15-6% a mult évihez képest — 1 % 
e) a 4 esperességben összevéve: 

a 6 —15 évesek 12-3% a mult évihez képest —0-4% 
a 13—15 „ 5.0% - 0 - 3 % 

összesen a 6—1 > évesek 17*3% a mult évihez képest —0*7% 
E szerint a tankötelesek száma a mult évihez képest 6%-tólival 

csökkent. 

Tanköteles volt a bács-szerémi esperességben: 
6 — 12 évesek 8360 

13—15 „ 3332 
Összesen 11692 
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Tanköteles volt a bánáti esperességben: 
6 — 1*2 évesek 

13—15 
Összesen . . . . . . . . . 

Tanköteles volt a békési esperességben: 
6—12 évesek 

13—15 ^ 
Összesen 

Tanköteles volt a pesti esperességben: 
6—12 évesek 

13—15 
Összesen 

A 4 esperességben összesen : 
6—12 évesek . 

13—15 „ . . . 
Összesen 

3434 
1523 
4957 

118*25 
4802 

16627 

4660 
17*23 
6383 

28279 
11380 
a c 9659 

a a mult évihez képest 

94.7« 
19.3% + 
73.9% + 

+ O.4Y0 
6.0 /o 
0 .5% 

86.6% — 8.3% 
31.3°/0 — 1 4 . 6 % 
72.1% — 5.1% 

3. A tankötelesek közül valósággal já r t iskolába: 
a bács-szerémi esperességben: 

a 6—12 évesek közül elemi iskolába-, 
a 13—15 évesek ismétlőbe, 
a 6—15 évesek különféle iskolába . 

b) a bánáti esperességben : 
a 6—12 évesek elemi iskolába 
a 13—15 évesek ismétlőbe. 
a 6—15 évesek mindenféle iskolába . 

c) a békési esperességben : 
a 6—12 évesek elemi iskolába 
a 13—15 évesek ismétlőbe, 
a 6—15 évesek különféle iskolába . 

d) a pesti esperességben: 
a 6—12 évesek elemi iskolába 
a 13—15 évesek ismétlőbe . . . . 
a 6—15 évesek különféle iskolába . 

e) a 4 esperességben: 
a 6—12 évesek elemi iskolába 
a 13—15 évesek ismétlőbe 
a 6—15 évesek különféle iskolába . 

A bács-szerémi esperességben minden iskolások %-tólíja emelke-
dett, leginkább az ismétlő iskolásoké; a bánátiban minden iskolások 
Yo-tólija csökkent, az ismétlőké 11.67o-tólival; hasonlókép csökkent 
a békési esperességben is minden, de leginkább az ismétlő iskolásoké; 

96.7% — 
21.8% — 
77.1% — 

95.3% + 
67.1% + 
89.0% + 

95.9% + 
30.0% — 
77.4% + 

2.0% 
6.3% 
2.67« 

1.5% 
8.27, 
4.9°/ 

0 
I 
/ 0 

0 . 1 % 
1.1% 
1.0% 
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a pestmegyeiben pedig minden iskolások száztólija — köztük legin-
kább az ismétlöké 8.2%-tólival emelkedett. 

4. Ugyanezen első ív adataiból kitűnik, hogy az összes 6—15 
évesek közül já r : inuU évihez kéPest 
a) a bács-sz. esp.: felső nép vagy polgári iskolába . 0.05% — 0.01% 

magánintézetbe 0.07% — 0.01 % 
középtanodába 0438% + 0.04% 

Összesen . . . . 0.507« + 0.2% 

b) a bánáti esp. : felső nép vagy polgári iskolába . 1. 3% 0.23" 0 
magánintézetbe 0.18% + 0.13% 
középtanodába 0. 9% — 0. J V 

Összesen . . . . 2.38% + 0.26 

c) a békési esp.: felső nép vagy polgári iskolába . 0.45% + 0 . 1 1 
magánintézetbe 0.39 /0 + 0.05 
középtanodába 0.91% 4" 0.03 

Összesen . . . . 1.75% }- 0.19% 
d) a pestm esp. : felső nép vagy polgári iskolába 0.097 0.07% 

magánintézetbe 0.077o — 0.057« 
középtanodába ° - 5 1 ° A + 0-14°/« 

Összesen . . . . 0.677« + 0.02°/, 
e) a négy esp. összes: felső nép, vagy polgári iskolába 1.89% ~h 1-57° 0 

magánintézetbe 0.71% + 0.527 0 

Középtanodába 2.667« -f 2.027« 

0 
7 / 0 
0/ 10 
7 10 
7 10 

A Il-ik r o v a t o s i v e n. 
1. A népiskolai növendékek közül járt : a mult évjLez képest 

a) a bácsszerénii esp. : télen-nyáron 82.67«, — 3.570 
b) a bánáti esp. : „ „ 85.47«, + 22.4% 
c) a békési esp : „ „ 86.5"' 0, — 4.9% 
d) a pesti esperességre nézve, miután az első táblázatai, lia a 

0—1 2 éves iskolakötelesek összege 46 60-at tesz, addiga II-iktáblázatban 
a télen-nyáron iskolázottak összege 5249-re van téve, minek követ-
keztében, sem a télen-nyáron iskolába járók száztóliját kimutatni, 
sem a négy esperesség összegének száztólijára utalni nem tudtam. 

2. Nagy különbség mutatkozik ez évben is arra nézve, mikép vol-
tak a népiskolai növendékek tankönyvvel ellátva, amennyiben például 
egyik esperességben 167 van emlitve mint a kinek nincs tankönyve, 
ha pedig az első évben az iskolába járókat veszszük számba, 194 jön 
ki, mint ki tankönyvvel nem birt; egy másik esperességben, a tan-
könyvekkel ellátottak száma felülhaladja az iskolásokat, mégis 23 
említtetik, mint a kik tankönyvvel nem bír tak; ismét máshol a tan-
könyvekkel. ellátottak száma, ha a Il-ik táblázatot az elsővel össze-
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vetjük, a tankönyvekkel ellátottak száma a Il-ik iven meghaladja az 
első iven kimutatott iskolásokat 1008-al. 

Nincs is egykönnyen nehezebben megoldható kérdés, mint a ta-
nítónak számba venni, mikép voltak a növendékek tankönyvekkel el-
látva, vagy sem ? Ezen kérdésre véleményem szerint csak azon eset-
ben lehetne megfelelni, ha minden tanulónak csak egy könyve volna, 
s épen a fentemiitett különbözetek igen könnyen onnan származhatnak, 
hogy némely növendéknek két, vagy több tankönyve is jöhetett számba 
— Mégis az előttem fekvő adatok szerint tankönyvvel volt ellátva: 

a) a bácsszerémi esperességben 97.6% nem volt ellátva 2.4°/0 

b) a bánáti „ 85.9 /0 „ „ „ 1 4 . , % 
c) a békési „ 95.tí% „ „ „ 3.5% 
d) a pestmegyeiben ép minthogy azok száma, kik tankönyvvel 

bírnak, meghaladja az iskolások számát, nem tudtam a %-tólit kimu-
tatni. 

3. Hasonlókép nem tudtam egészen tisztába jönni a mulasztási 
rovatok adataival. Az előttem fekvő adatokból az vehető ki, hogy 
mig egyik iskolában a mulasztók, addig másban a mulasztások jegyez 
tettek. Nem is fogunk e részben soha eredményhez juthatni, mig sza-
batosan nem utasíttatnak a tanítók, hogy csak a mulasztásokat, — a 
mulasztások alatt mindég 1

 2 iskolai napot véve, és mely időponttól 
fogva: azon naptól fogva-e, a mikor a tanköteles gyermek iskolába 
felvezettetik, vagy az iskolai év kezdetétől-e jegyezzék azokat. 

így nem tudtam hasznát venni azon két rovatnak sem, mely a 
megbüntetett, vagy felmentett szülőkre utal, miután vannak adatok, 
melyek szerint a mulasztó gyermekek szülői, mind felmentettek, ismét 
egy másik szerint mind megbüntettettek, a mi épen nem valószínű ; ta-
lán legközelebb já runk az igazsághoz, ha egészben véve 95° 0-tólit 
vesszünk, a ki felmentetett, s 5%-tólit, a k i megbüntettetett. 

4. Az iskolából kilépettek közül hány tudott olvasni, olvasni 
és irni; miután a kilépettek száma külön nem volt jelezve: azok száz-
tólija ki nem volt deríthető. 

5. A tanítók hivataloskodása éveit a bács-szerémi esperességben, 
miután az csak egy isk. körben mutattatik ki ; a többi négyben pedig 
még a tanítók nevei sem említtetnek, — nem számíthattam ki. Annyit 
egyébiránt kivehettem, hogy azoknak száma a községi tanítókkal 
együtt 75. A bánáti 35 tanító között van öt lelkész; a békési esperes-
ség 107 tanítója közt van 5 tanyai tanító, kik nem az egyház által 
tar tatnak fenn. — A pestmegyei ö l tanító közt pedig van tí segéd 
Ezeket mind összevetve, lenne a tanítók száma 278. A mi a szolgálati 
évek középarányú számát illeti, azt, minthogy az egyik esperesség 
négy iskola köréből hiányzott, kikutatni nem tudtam, annyit mégis 
mondhatok, hogy a legrövidebb szolgálati idő 1 év, a leghosszabb pe-
dig 53. E leghosszabb szolgálati idő képviselője pedig az érdemekben 
megőszült Grolian Mihály Orosházán. 
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6. A 4 esperességben alkalmazott 278 tanító közül 
a) a bács-szer. esp.-ben 75 tanító közt képesített 64 

„ „ „ „ nem képesitett 11 
b) a bánáti „ 35 „ „ képesítve 28 

„ „ . „ „ nem képesítve 7 
c) a békési „ 107 „ „ képesitett 96 

„ „ „ „ nem képesitett 11 
d) a pesti „ 61 „ „ képesítve 55 

„ „ „ „ nem képesítve 6 
d) a 4 esperességben képesitett 243 

„ nem képesitett 35 
Összesen 27 8 

Megjegyzendő, hogy a nem képesített tanítók rovatában foglal-
tatnak a tanyai s annálfogva nem rendes tanítók; de ez nem jalkalmaz-
ható a segédekre, miután azok, noha nem rendes tanítók még, de mi-
után oklevelesek lehetnek, a képesítettek rovatába tartoznak. 

7. A 4 esperességben alkalmazott 278 tanító közül: összesen : 
a) a bács-szer. esperesség-ben van 64 rendes 11 segéd = 75 
b) a bánáti „ „ 33 „ 2 „ = 35 
c) a békési „ „ 82 „ 25 „ 107 
d) a pesti „ „ 55 „ 6 „ •= 61 
e) Összesen a 4 esperességben 234 r. 84.1% 44 s. -=•• 15.9% 

278 
E szerint a rendes tanítók %-tólija, noha az összes tanítók száma 

28-al szapoiodott, mégis 0.1%-lival hanyatlott. 
8. A népiskolák növendékei közül középszámítással esik 

a) a bács-szeréinresp.-benegy tanteremre 109.3°/,,, egy tanítóra 109.3% 
b) a bánáti „ „ „ 59.— „ 59 .—% 
c) a békési esperességben a szarvasi iskolai kört kivéve hasonlókép 

egyez a tanterein a tanítóval; egy tanteremre esik 88.8% egy ta-
nítóra 88.6% 

d) a pestmegyei esperességben egy tanteremre jő 54.4% s egy tanítóra 
is 54.4%. 

e) mind a négy esperességben esik egy tanteremre 78.75% s egy ta-
nítóra is 78.75%. 

Legkevesebb tanuló esik egy tanítóra a pestmegyei esperesség-
ben: 57.4% ; a mellett mégis a bánáti esperesség iskolái azok, melyek-
ben legkevesebb tanuló esik egy tanítóra, u. m. N.-Kikindán 3, leg-
több pedig a békési esperességben, u. in. Orosházán 209. 

9. Az iskola tannyelvére nézve mutat ki 
a) a bács-szerémi esperesség, feltévén, hogy a határőrvidéki, melyről 

kimutatás nincs, mind szláv: 
28 szláv, 44 német 3 vegyes nyelvű iskolát 
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b) a bánáti esperesség 19 szláv, 12 német 4 vegyes nyelvii iskolát 
c) a békési esperességben 

32 magyar 59 „ 4 „ 12 vegyes nyelvii iskolát 
d) a pesti 19 magyar — „ 3 „ 39 vegyes nyelvű iskolát 
e) Összesen 51 magy. + 106 „ + 6 3 „ + 58 vegyes 

Összvesen: 278 iskola. 
Megjegyzendő, hogy a vegyes nyelvii iskola a pesti esperességben 

leginkább magyar-tót, a bácsi és bánáti esperességben leginkább né-
met-tót. 

10. a) a bács-szer. esperesség mutat ki 51 iskolát, 20 kevesebbet 
mint a múlt évben, melyből 50 az egyházközség tulajdona, 1 bérelt ; 

b) a bánáti esperesség 33 iskolát, 12-vel többet, mint a múlt 
évben, melyekből 27 az egyházközségé, 9 különböző testületeké, u. m. 
politikai, városi községé, egy vasúti társulaté s 2 bérelt. 

c) A békési esperesség 106 iskolát mutat fel, 3-mal többet 
mint a múlt évben, melyből 86 az egyházközség tulajdona és 20 bérelt. 

d) A pesti esperesség 40 iskolát mutat fel, 15-el kevesebbet 
mint a múlt évben, mely mind az egyházközség tulajdona. —- Tán nem 
tévedek, ha ezen hiányt ott keresem, hogy oly egyházközségekben, 
mint Kis-Kőrös, aho l nyolcz, Kis-Harta, Vadkert, és Pilis, hol három-
három, Apostag, Dunaegyháza, Alberti, Irsa, Gyón és Czegléd, hol 
2—2 tanító említtetik, mégis az illető rovatban, mindegyik egyházban, 
csak egy iskoláról van szó. — Ha itt nem annyi iskolát mint mennyi 
egyház, de annyi iskolát számítunk, a mennyi tanító van, akkor nem 15-el 
kevesebb, de 4-el több jönne ki, mint a múlt évben, u. i. 59. — Azon-
ban kénytelen lévén magamat azon számhoz tartani, mely a rovatos 
táblázatban ki van mutatva: 

e) Mind a négy esperességben összesen lesz 235 iskola, me-
lyekből 87°/0-tóli az egyház tulajdona. Ha azonban a fent emiitett ész-
revételem szerint a pesti esperesség iskoláit rektificáljuk, azaz 40 is-
kola helyett 50-et számítunk: 254 lenne, a négy esperesség iskoláinak 
száma, ami a tavalyi számhoz viszonyítva 8-al többet mutatna ki, a 
mi talán a valószínűséget jobban megközelíti. 

11. Az iskolaépületeknek 93. és 6.% jó, a mult évili. k é p . + 2 . 6 % 
„ „ 6. és 4% rosz karban van „ —2.6% 

A 4 esperességben összevéve: 220 jó, 25 rosz karban van. 
12. Az iskola-épületében a tanterem és a tanitólak együtt van-e, 

vagy külön, az a beterjesztett táblázatokból világosan ki nem volt 
vehető. 

"13. Faiskola mind a 4 esperességben van 47 ; 5 -tel több, mint a 
mult évben; de ezeknek majdnem fele, t. i. 22 esik a pestiesperességre, 
a békésiben van 7, a bánátiban 11, a bácsszerémiben szintén 7; esik 
e szerint minden 5-dik iskolára 1 faiskola. 

14. Kert van: a bács-szerémi esperességben 20, a bánátiban 20, 
a békésiben 83, a pestiben 28 ; összesen 151, négygyei több a múlt évi-
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nél, tehát összesen 64 és 2%-tóli, e szerint 2°/0-tólival több, mint a 
múlt évben. 

15. A testgyakorlat 24 iskolánál, teliát 4-el többnél van kimutatva, 
mint a múlt évben, az iskolák 91%-túlijánál a tornászatot nem ismerik. 

16. A taneszközök száma: a tavalyitól nagyon eltérő különböze-
tet tekintve, alig lesz helyesen Összeállítva. — Egyébiránt a közlött 
adatok szerint a tanszereket összevéve, középszámítással esik a bács-
szerémi esperességben egy tanteremre 13.5 darab, a bánáti esperesség-
ben 19.1 darab, a békési esperességben 36.2 darab, a pesti esperes-
ségre 11.1 darab. A 4 esperességben összevéve 19.9 darab esik egy 
tanteremre. 

17. Az iskolai könyvtárak száma a 4 esperességben összevéve 23, 
azonban azoknak ismertetése annyira hézagos, hogy azokból átnéze-
tes képet alig nyújthatni, u. i. 

a) a bácsszerémi esperesség mutat ki két könyvtárt, anélkül, 
hogy a kötetek számát jelezné. 

b) a bánáti esperesség 3 könyvtárt 98 darabbal, esik egyre 
3 23Ao darab. 

c) a békési esperesség 15 könyvtárt 1532 drbbal, esik egyre 
102 és Vió darab. 

d) a pestmegyei esperesség 3 könyvtárt, a nélkül, hogy a kö-
tetek számát jelezné. 

18. Tornaeszközök a négy esperességben összesen 31 iskola mel-
lett emlitvék 

a) a bácsszerémi esperesség . . . 13 
b) a bánáti „ . . . 6 
c) a békési „ . . . 3 
d) a pestmegyei „ . . . 9 iskolát említ, mint a 

melyek tornaeszközökkel birnak; a tornaeszközök számát azonban 
csak az egy békési esperesség mutatja ki, és mind a három tornaesz-
közökkel biró iskola B.-Csabán van 111 testgyakorlati készletekkel. 

A III-ik rovatos iven. 
A III . rovatos iv adataira nézve, melyek az iskolák évi jövedel-

mét és kiadását mutatják, előre kell bocsátanom, hogy a bács-szerémi 
esperességben a határőrvidéki iskolai kör, ezeket ki nem mutatja, ha-
nem beéri azon megjegyzéssel, hogy ezen iskolák mind községiek és 
tanítói a határőrvidéki kerület pénztárából (aus der Distriktscassa) 
iizettetnek, — minek következtében jelentésem ez ügyre nézve a bács-
szerémi esperességben csak a többi négy iskolai kör adataira fog vo-
natkozni. 

1. a) A bács-szerémi esperességben van : 
Készpénzben 18,791 írt 89 k r ; terményekből: 13014 frt 

összesen 31805 frt 89 kr. 
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b) a bánáti esperességben: 
Készpénzben: 6607 frt 95 k r ; terményekben 2675 f r t ; ösz-

szesen: 9282 frt 95 kr. 
c) a békési esperességben : 

Készpénzben: 22063 frt 60 k r ; terményekben: 43343 f r t ; 
összesen : 65406 frt 60 kr. 

d) a pestiben: 
Készpénzben: 13016 frt — ; terményekben: 17887 f r t ; 

összesen : 30903 frt —. 
e) mind a 4 esperességben: 

Készpénzben : 60479 frt 44 kr ; terményekben: 76919 f r t ; 
összesen : 137,398 frt 44 kr. 

A bács-szerémi esperességben a készpénzbeli jövedelem, a termé-
nyekből bekerült jövedelmet 5777 frt 8 9 krral, a bánátiban 3392 frt 
95 krral. a békési esperességben a terményekből bekerült jövedelem 
a készpénzbelit 21279 frt 40 krral, úgy a pestmegyeiben is 4871 frttal 
haladja meg. 

Ezeknek alapján, noha a bács-szerémi és bánáti esperességben 
tetemesen több a készpénzbeli, mint a terményekből bekerült jövede-
lem ; mégis a békési és pestmegyei esperességben a terményekből be-
került magasabb fokú jövedelem következtében, már mind a 4 espe-
rességet összevéve: a terménybeli jövedelem, a készpénzbeli felett, 
16439 frt és 56 kr. többletet mutat ki. 

2. Az iskolajövedelem a különféle forrásokból, következő arány-
ban folyt be. 

Bács-Szeréni Bánát Békés Pest. A 4esp . össz. A »mit 
. évihez képest 

a) ingatlanokból . 22.7° 0 12.0° 0 21 .8% 37.9% 23. 6°/0 + 1. 5° „ 
b) tőkepénzből . . 1.7% 2.4% 0 .2% 1.1% 1.35% + 1.33% 
c) tandíjból . . . 2 .1% 2.9% 7.0% 7 5% 4 .87% + 3.87% 
d) államsegélyből . 0 .3% — — — 0. 3% + 0 .28% 
e) községi segélyből 6.2°/0 24.2% 1.8% 2.8% 8. 7% + 5. 2% 
f) egyh. pénztárból 66.2% 49.3% 67.2% 43.5% 56. 5° 0 ~ 8. 8% 
g) egyéb forrásokból 0 .002% 9.0%, 1.2%, 6 .2% 4. 3% + 2. 2% 

3. Az iskolák ingatlan vagyonának ér téke: 
a) a bács-szerémi esperességben: 118100 frt (a mult évre nem 

volt utalva); 
b) a bánátiban nincs kimutatva; 
c) a békési esperességben: 247.240 frt tehát 6600-al több mint 

tavai 
d) a pesti „ : 143.584 frt. 

A 3 esperesség összesen 508.924 frt tehát 49379 frttal több 
mint a mult évben, noha a mult évben a bánáti esperesség részéről is 
4900 frtban volt kimutatva. 
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4. Az ingatlan vagyon jövedelme: 
a) a bács-szerémi esperességben 7276 
b) a bánáti „ 1115 
c) a békési „ 14313 
d) a pesti „ 11726 

?? n 

Összesen: - 34430 
5. Az iskolai tőkék : 

a) a bács-szerémi esperességben 7200 frtot 576 frt kamattal 
b) a bánáti „ nincs kimut. 224 frt 
c) a békési „ 2014 frtot 156 frt 
d) a pesti „ 4661 frtot 341 frt 

Összesen ~ 13875 frt 1297 frt kamattal 
vannak kimutatva. 

A tőkék e szerint, nolia a bánáti esperesség azt ki nem mutatja, még-
is a múlt évihez képest 172 frtnyi többletet mutatnak ki. Hogy azonban 
a tőkéknek nagyobb összeget kell kitenni, már magában az is mutatja, 
hogy a bács-szerémi esperességben három, a békésiben pedig két isko-
lai kör semmi tőkét sem mutat ki. 

6. Tandij czime alatt folyt be : 
a) a bács-szerémi esperességben 697 
b) a bánáti „ 275 
c) a békési „ 4633 
d) a pesti „ 2338 

Összesen: 7943 
7. Az iskolák összes jövedelme ki te t t : 

a) a bács-szerémi esperességben 31,805 frt 89 kr. 
b) a bánáti „ 17,226 frt 90 kr. 
c) a békési „ 65,906 frt 60 kr. 
d) a pesti „ 36,451 frt — kr. 

Összesen 151,390 frt 39 kr. 
8. A mennyiben: 

a) a bács-szerémi esperességben 51 iskola mutattatik ki : az 
iskolajövedelem összegéből egy iskolára j u t : 623 frt 64 kr. 
tehát 100 frt 62 krral több, mint t ava i ; 

b) a bánáti 38 iskolát mutatván ki, egy iskolára j u t : 453 frt 
34 kr., tehát 128 frt 69 krral kevesebb, mint tavai; 

c) a békési esperességben 106 iskola van kimutatva, egy isko-
lára j u t : 621 frt 76 kr., tehát 29 frt 04 krral kevesebb, mint 
tavai ; 

d) a pesti esperességben 40 iskola van kimutatva, egy iskolára 
j u t : 911 frt, tehát 301 frt 10 krral több, mint tavai. 

Összesen: e) a 4 esp. ben 652 frt 43 kr. jut egy iskolára, tehát 66 frt 
13 krral több, mint tavai. 
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9. Az iskolák kiadása a 4 esperességben összesen: 140,941 frtot 
s 26 krt, tehát 2078 frt 40 krral kevesebb, mint a múlt évben. Maradt 
felesleg a 

a) a bácssz. esp.-ben 198 frt — kr. 
b) a bánáti „ 8107 frt 95 kr. (itt valószínűleg tévedés 
c) a békési „ 703 frt 18 kr. lesz a tabellákban) 
d) a pesti „ 1440 frt — kr. 
e) a 4 esp.-ben Őszesen 10449 frt 13 kr. 

10. A kiadások összegéből fordít tatott : 

lteudes taní-
tók fizetésére 

Seg. ta-
nít .fi ze 
tésére 

fűtés, tiszt, 
javításra tanszerekre 

1 

szeg.gyerm. 
tankönyv. egyebekre Összesen 

fr t kr. f r t f r t kr. fr t kr.! frt kr. fr t kr. f r t i kr. 

Bács-szerémi 27457 1094 2277 28 430 96 105 243 65 31607 89 
Bánáti . . . . 8468 - — 455 62 30 29 15 104 50 9118 95 
Békési . . . . 56303 60 3190 4101 82 720 133 — 1755 65203 42 
Pesti esperességben 31055 — 796 1803 176 361 820 — 35011 

Összesen . . . 123283 60 5080 8637 10 1389 26 628 15 2923 15 140941 26 

Jutott tehát a kiadások összegéből : 
a) rendes tanítók fizetésére: 

Báes-szerém. Bánát Békés Pest A 4 esp.-ben összesen. 
86.3% 92.8% 86.3% 88.7% = 88.5% 

b) segédtanítók fizetésére: 
3A° o — 4.8% 2.27, - 3.1% 

Összesen: 89.7%~ 92.8% 91.1% 90.9% = 91.6°/0 

11. Egy-egy rendes tanítónak évi fizetése középszámítással: 
a) a bács-szer.esp.-ben 499 frt 02 kr. s igy 8 frt 97 krral több) 
b) a bánáti „ 256 fr t 06 kr. „ „ 113 frt 7 9 krral kev. ( j 

(A mi alig helyes) % 
c) a békési „ 686 fr t 62 kr. „ „ 8 frt 80 krral kev. í | 
d) a pestmegyei ,, 564 frt 64 kr. „ ,, 54 frt 14 krral kev. ) 
e)Összesena4esp.-ben501 frt 58 kr. s igy 87 frt 76 krral keve-

sebb mint tavai. 
12. Egy-egy segédtanítónak évi fizetése középszámítással: ) 

a) a bács-szer. esp.-ben 99 frt 45 kr. s igy 46 frt 95 krral több ( | 
b) a bánáti „ nem volt segédtanítóra kiadás )Z 
c) a békési „ 127 frt 60 kr. s igy 47 frt 30 krral kev.í 's 
d) apestmegyei „ 132 frt 67 kr. „ „ 42 frt 07 krral kev. J 
Összesen a 4 esp.-ben 117 frt 30 kr. s igy 45 frt 02 krral keve-

sebb esik egy segédtanítóra, 
13. A tanítóknak a tanítói hivatalon kivül való foglalkozására 

nézve: 
a) a bács-szerémi esperesség tanítói közt volt egy kézműves 
b) a bánáti esperességben: 5 lelkész, 1 jegyző, 1 biró, 1 irnok 

2 földmíves; 
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c) a békési esperességben: 1 lelkész, 1 segédlelkész, 1 kőmű-
ves ; a tanyai tanítókra pedig megjegyeztetik, hogy azok 
(számszerint 20-an) mind földművelők. 

d) a pesti esperességben: 2 lelkész és 2 halottkém. 
14. Azon kérdésre, váljon az iskolát látogatta e a tanfelügyelő : 

a) a bács-szerémi esperesség jelent 3 iskolát 
b) a bánáti „ „ 1 4 „ 
c) a békési „ „ 39 „ 
d) a pesti „ „ 15 „ 

Összesen mind a 4 esperesség 71 iskolát 
de megjegyzendő, hogy e rovatot egy iskolai kör, melyről pedig biz-
tos tudomásunk van, hogy látogatta a tanfelügyelő, be nem töltötte. 

Senki sem érzi jobban, mint magam, mennyire hézagos az imént 
beterjesztett jelentésem, ennek oka azonban tán nem annyira önmagam-
ban, mint inkább a beküldött rovatos táblázatok — nem minden te-
kintetben szabatos betöltésében keresendő. Véleménvem szerint a Mél-
tóságos és Főtisztelendő egyházkerület csak akkor fog ez ügyben meg-
bízható adatok birtokába jutni, ha az esperességek utján oda utasi-
tandja a körlelkészeket, hogy azok e rovatokat szabatos kérdésekben 
formulázva ju t ta t ják az egyes tanítókhoz betöltés végett, kiknek fele-
leteiből ők azután lel kiesméretesen töltendenék be az egyes rovatokat, 
melyeket ismét ők maguk végeredményeiben már mindenütt összegezve 
jut tatnák az esperessekhez, kik a maguk körében ezek folytán meg-
bíznának egy-egy körlelkészt, a ki az illető esperesség valamennyi is-
kolai körét összegezve (mint ezt a pestmegyei esperesség és a bács-
szerémi esperesség három iskola köre — mely utóbbi ugyan nem elég 
kimerítően tette) jut tatná vissza az esperesekhez; kik ismét ezen már 
összegezett adatokat a kerületi iskolai szék elnökéhez terjesztenék be. 

Ki egyébiránt kiváló tisztelettel maradtam a Méltóságos és Fő-
tisztelendő egyházkerület. 

Mező-Berény 1879 augusztus 30-án. Alázatos szolgája Petz Gyula 
m.-herényi német a jkú lelkész, a bányai egyházkerület alsó vidéki 
népiskolai bizottság tagja. 

Mely jelentés tudomásul vétetvén, a kerület nagyt. Petz 
Gyula urnák a kimerítő munkálat egybeállításáért köszöne-
tet szavaz, s egyszersmind elhatározza, hogy mind a felső, 
mind az alsó tankerület jelentései Batizfalvy István urnák, 
az egyetemes gyiilés elé terjesztendő jelentés szerkeszthetése 
végett átszolgáltassanak. 

17. Ugyanezen tárgy kapcsában nagyt. Sárkány János úr, az alsó 
tankerületi bizottság elnöke, hivatkozván már a tavalyi gyűlésen is ha-
sonló értelemben tett nyilatkozatára, ezen állásától való fölmenté-
sét kéri. 

A kerület, méltányolva a lemondónak körülményeit, 
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eddigi fáradozásaiért köszönetet mondva, lemondását elfo-
gadja , s helyébe az alsó tankerületi bizottság elnökévé, 
nagyt. Áchim Ádám békési esperes urat választja. 

18. Beadatik és felolvastatik az egyházkerületi főtörvényszék 
megválasztása tárgyában a szeptember 6-diki gyűlésből kiküldött sza-
vazatszedő bizottság jelentése. 

A szavazás ezen jelentésben kitüntetett eredményének 
alapján kerületi főtörvényszéki elnökül Szontágh Pál, alel-
nökül Görgey István, közbirákúl: Földváry Mihály, Sárkány 
Sámuel, Dolescliall Sándor, Dr. Szelényi Károly, Batizfalvy 
István, Gosztonyi János, Győry Elek, Scholz Gusztáv, Győry 
Vilmos, Pulszky Ágost, Moravcsik Mihály, Melczer Gyula ; 
pótbirákúl: Rudnay József, Péterffy Sándor, Veres Pál, 
Schranz János, Bacliat Dániel urak, — egy évi időszakra 
megválasztottaknak nyilvánítatnak. 

19. Olvastatik a tavalyi gyűlés jegyzőkönyvének, a tegnapelőtti 
napon függőben maradt 2-dik pontja, s ennek kapcsában a bányake-
rületi „lelkész-választási szabályzat" ügyében kiküldött bizottság-
nak jelentése, — mely szerint, a tervezett szabályzatnak csak egy 
rövid pontját, nevezetesen az 5-dik pont d) alpontjának azon tételét 
„más kerületbeli csak a superintendens jóváhagyásával jelölhető ki ," 
vetette el az esperességek többsége, 5 esperesség ellen. Ezen elvetett 
tétel helyett, a jelentés más szerkezetet hoz javasla tba: nevezetesen e 
következőt: „Más egyházkeriiletbeli azonban csak akkor jelölhető ki, 
ha az esperes akár közvetlenül, akár a superintendens utján teljes 
meggyőződést szerzett, hogy a jelölendő az előbbeni pontban előirt 
kellékeknek megfelel." Ezen egy tételnek, s néhány a bizottság által 
is elfogadhatóknak javasolt és jelentésükben kitüntetett stylaris mó-
dosításnak kivételével, a jelentéstevők constatálják, hogy a szabály-
tervezetnek egyéb pontjait az esperességek vagy egyhangúlag, vagy 
8 szavazattal egy ellen elfogadták, s igy azok a kerület szentesítését 
megnyerhetvén, az „Utasítások"-ba felveendők lehetnek. 

Ugyancsak e jelentés szerint, a beérkezett vélemények alapján 
szüksége forogván fen ugy annak, hogy az administratori, paphelyet-
tesi hivatalra vonatkozó utasítás volna kidolgozandó, s a bányake-
riileti Utasítások VI. és VII. része közé iktatandó; valamint annak is 
hogy egy tanító- választási szabályzat lenne elkészítendő, — mely 
indítványokat a bizottság pártolólag ajánlja a kerület figyelmébe. 

A mi e jelentésnek első r eszet, a .Jelkész- választási 
szabályzatról" mondottakat illeti, a kerület, a bizottságnak 
fönebb szószerint idézett javaslatát magáévá teszi, a jegy-
zőséget megbizza, hogy az esperességek többsége által el-
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vetett tétel helyébe, ezen szakaszt iktassa be a tervezet-
szövegébe, ugy szinte a jelentésben elfogadhatóknak java-
solt stylaris módosításokat is, s az ekkép megállapított „Lel-
kész- választási szabályzatra" szentesítését adván, azt, 
Utasításai egy szakasza gyanánt, e jegyzőkönyvbe egész ter-
jedelmében fölvétetni határozza. (Lásd a jegyzőkönyvhez 
csatolt „Függelék"et .) 

A mi pedig a jelentés második részében foglalt két ja-
vaslatot illeti: ezeket is magáévá teszi, s megbízza ugyan-
azon bizottságot, mely a Lelkész-választás szabályzatában mű-
ködött, nevezetesen Dessewffy Otto, Sárkány János és Dole-
schall Sándor urakat, dolgozzanak ki, az a d m i n i s t r a -
t o r i — p a p h e l y e t t e s i - h i v a t a l i * a vonatkozó, 
u t a s í t á s t , nem különben t a n í t ó - v á l a s z t á s i s z a -
b á l y z a t o t , mely utóbbinak mennél hamarább létrejölie-
tése, s mennél tágabb körben czélszerű alkalmazhatása ér-
dekében, felhívja a nt. esperes urakat, hogy az esperességök-
ben szokásban lévő tanító- választási módozatokat, felhasz-
nálás végett, a kerületi elnökség utján 1880. April l-éig jut-
tassák a kiküldött bizottság kezeihez. 

20. Ugyancsak atavalyigyülésjk . 3.pontjának kapcsolatában olvas-
tatik a Székács- alapot ideiglenesen kezelő bizottság jelentése, — mely 
szerint az eddigi gyűjtés eredménye, a némi csekély levelezési költség 
levonásával, — készpénzben 1236 frt 27 kr. ; melynek átvételére s ke-
zeltetésére a bizottság a kerületet felkéri. 

A közgyűlés örvendetesen veszi tudomásúl a bejelentett 
eredményt, az ennek létrehozásában buzgón működő bizott-
ságnak köszönetet szavaz, — de egyszersmind felkéri hogy 
e megbízatását, a jövő évi, véglegesen beszámoló közgyűlé-
sig tartsa meg, a fönemlített 1236 frt 27 kr. pedig addig is 
a kerületi pénztárba határozza letétetni. 

21. Felolvastatik a szeptember 6 diki ülésből, az 1878—79-diki 
egyházkerületi számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság követ-
kező jelentése: 

Jegyzőkönyv felvétetett Budapesten, 1879-ik év sept. 7-én alul-
írott pénztár-vizsgáló bizottság által. 

1. Olvastatván a bányai ker. állandó pénztárvizsgáló-bizottságnak 
1879. julius 1. tartott ülésének az 1879/80-ikévre vonatkozó költségve-
tési jegyzőkönyve, mely szerint: 

a bevétel . . . . 11.800 írttal 
a kiadás . . . . 9.501 „ 
a maradvány . . . 2.299 frt tal 

előirányoztatik, ez helyesnek találtatván, elfogadás végett ajánltatik. 
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2. Olvastatván ugyancsak a fentebbi bizottság 1879. aug. 29-én 
kelt jegyzökönyve, melyben: 

a) A ker. pénztárnok kezelésére bizott értékpapirok s pénzkész-
let tűzveszély és betörés ellen a bizottság véleménye szerint nem nyújt 
elég biztosítékot, minek következtében az értékpapirok kezelését s 
biztonságba helyezését az osztrák-magyar nemzeti bankra kivánná 
bízni. 

A felülvizsgáló-bizottság azonban azon nézetét bátorkodik kife-
jezni, hogy véleménye szerint a pénztári helyiség tűzveszély ellen ele-
gendőképen biztosítva van, a mi pedig a betörést illeti, ennek meggát-
lására egy erre minden tekintetben biztosítékot nyújtandó erős szek-
rény vételét hozza javaslatba, annyival inkább, mert a bank évi levo-
násai a kerületet 80 frtig érintenék — s az itt kezelt összes értékpa-
pírokból való ilyféle levonást ide értve, a veendő s biztonságot nyújtó 
szekrény 3 év alatt kifizettetnék — holott a bankkezelési kiadás foly-
tonos maradna, miért is a szóban lévő szekrény költségvetésének meg-
tételére, s a szekrény megszerzésére a bányaker. pénztárnokot megbízná 
s e javaslatot a bányakerületi közgyűlés pártfogásába melegen ajánlja. 

b) A Zsedényi 20.000 forintos alapítvány hogy befizettetett s m. 
földhitel intézeti záloglevelekbe fektettetett, tudomásúl vétetett. 

c) Hogy az Ivánka 200 frtos liátrálék a számadások bezárta után 
egészben, a Trajt lerféle 111 frt kamathátralékból 55 frt 79 kr. lefi-
zettetett. 

d) Végre a bányakerületi ügyész azon jelentése, miszerint a Sko-
pián-féle 1365 frt behajtása tárgyában a kellő intézkedések megtétet-
tek, tudomásúl vétetni javaltatik. 

3. Olvastatván a múlt évi bányakerületi közgyűlés jegyzőköny-
vének 13-ik pontja ennek nyomán kitűnt, hogy: 

a) a Vigyázóné báró Podmaniczky-féle kint levő .Összeg behajtás 
alatt lévén — pénztárnok úr jelentése szerint egy két nap múlva be 
fog folyni. 

b) Orosháza 1050 frt, Uj-Sóvé 1000 frt tartozását lefizette. 
c) A Hoicsy-féle 80 frtnyi kamathátralék befolyt. 
d) A Földváry Albert 20 frtos évi járúlék élethez lévén kötve 

mely megszűnt, úgyszintén a Torkos Károly 119 f r t j a—-mint behajt -
hatlan töröltetni véleményeztetik, ellenben Vengericzky András tartó 
zása behajtatni javasoltatik ; végre Sámsonháza 30, illetőleg már 60 fr-
tartozásának lefizetésére ezennel megintetik. 

e) Pénztárnok azon megbízatásának, hogy 2500 frt árú m. föld-
hitelintézeti zálogleveleket vásárolj on megfelelvén—tudomásúl vétetett. 

4. A számadások felülvizsgáltatván, azokból kitűnt, hogy a bánya-
keríileti pénztárnak volt az 1878. július 1-től 1879. június 30-káig: 

Bevétele . . . 16127 frt 79 kr. 
Kiadása . . . 15664 frt 4 kr. 

Maradvány . 463 frt 75 kr. 
4* 
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A pénztár állása a számadások berekesztése napján volt a kö-
vetkező : 

I. Tőkében a pénztári mérleg szerint : 80,336 frt 66 kr., összeha-
sonlítva ámult évi pénztár állásával, többlet mutatkozik 340 frt 76 kr. 

II . Há t rá lék : 
a) Kama tokban ; 601 frt 51-kr., évi adakozások czimén 311 frt, 

cath. és agent. illeték 205 frt 8 kr., kölcsöntőke visszafizetés 60 frt, 
őszesen 1177 frt 59 kr. 

t 
E s így tőke és hátrálékok főösszege tészen 81,514 frt 25 kr. 
I I I . A bánya-kerületi theolog. alap tészen 1661 frt 63 kr. 
IV. Mokosíni M.-féle alap 

Bevétel . . . 1671 frt 
Kiadás . . . 1658 frt 

Tőkésített maradvány. . 12 frt 45 kr. 
Tőke . . . 13673 frt 3 kr. 

V. Német István-féle alap 
Bevétel . . . 77 frt 
Kiadás . . . 75 frt 

Tőkésített maradvány . 2 fr t 
Tőke . . 1441 f r t 6 kr. 

VI. Esztergály M.-féle alap 
Bevétel és kiadás . . 17 frt 8 kr. 
Maradvány . . . . — frt — kr. 

Tőke . 377 frt 43 kr. 
Végre megjegyeztetik hogy a mérlegszámla szerint a kerület ál-

tal kezeltetett vagyon összege tészen 122,489 frt 81 kr. 
Ezen számadások a főkönyvi tételekkel és az előmutatott okmá-

nyokkal összhangzóknak s helyeseknek találtatván, a pénztárnok ré-
szére a mult 1878/9-iki évre a fölmentvény kiadatni, az állandó bizott-
ság tagjainak pontos és hűséges fáradozásáért köszönet szavaztatni 
javaslatba hozatik. 

Kelt mit fent, a bányakerület pénztár számádásait felülvizsgáló-
bizottság tagjai. Jegyzet te : Wladár János, bizottsági tag. 

Ugyancsak a fentebbi bizottság által a magyarhoni egyetemes 
pénztár számadásai megvizsgáltatván, azok rendben találtattak. 

Kelt mit fent jegyzet te : Wladár János, bizottsági tag. Bodó Li-
pót, a felülvizsgáló bizottság elnöke. Wladár Viktor, bizottsági tag. Osz-
troluczky Geyza, bizottsági tag. 

A felolvasott jelentés némely pontja a közgyűlés rész-
letes tárgyalását s külön határozatok hozatalát igényelvén, 
annak 2. a) pontjában foglalt javaslat alapján, 

a) a közgyűlés, a kerület szükségletére egy tűz- és be-
törés ellen mentes szekrény megszerzését rendeli el, s hatá-
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rozatának mielőbbi foganatosítását, az állandó pénzügyi bi-
zottság gondjára bizza. 

b) A jelentés 2. b) pontjának kapcsolatában ft. superin-
tendens úr javaslatára, Skultéty Ede esperességi felügyelő 
úr elnöklete alatt, Kramár Béla, Wladár Viktor, Thebusz 
János és Szeberényi Andor urakból álló bizottság küldetik 
ki a végre, hogy a Zsedényi-féle 20,000 forintos alapítvány-
ból kiosztandó segély összegeknek kiosztására, — a végren-
delet szem előtt tartásával, — javaslatot készítsenek, — je-
lentések még e gyűlés folytán elváratván. 

c) Ugyanezen jelentés 3. a) és c) pontjai kapcsolatában 
az állandó pénzügyi bizottság elnöke részéről jelentés tétet-
vén, hogy a közelebbi napokban egy 3600 frt összeg folyt 
be a kerületi pénztárba, mely — a kerület régebbi határo-
zata szerint magyar földhitelintézeti záloglevelekbe volna 
fektetendő, mely értékpapírok ára azonban az utóbbi időkben 
— tudvalevőleg — oly magasra emelkedett, hogy ezek vá-
sárlása méltán kérdésessé vált : miért is a befolyt összeg a 
kerület ujabb határozatáig ezen módon mindeddig nem értéke-
sítetett. A kerület az állandó pénzügyi bizottságot ez idő sze-
rint felhatalmazza s megbízza, hogy a mennyiben földhitelin-
tézeti értékpapírok, névszerinti értéken alól megszerezhetők 
nem volnának, a kerületnek ugy a most szóban forgó össze-
gét, valamint a netalán ezentúl befolyandó összegeket, teljes 
biztosságot nyújtó másnemű értékpapírokba is befektetheti. 

d) A felolvasott jelentés egyébként tudomásúl vétetik, 
a 3. d) pontban foglaltak helybenhagyatnak; Jákobéi József 
pénztárnok úrnak az 1878/9-diki számadásokra nézve a fölment-
vény megadatik, az állandó kerületi pénzügyi bizottságnak 
pedig, pontos és buzgó eljárásáért köszönet szavaztatik. 

22. A tanárvizsgáló-bizottság jelenti, hogy három tanárjelöltet 
vizsgált meg, névszerint Osztroluczky Gyulát.ki is a mathematikából az 
algymnasiumra, Gajdács Pált, a magyar nyelvből és történelemből a 
középiskolák alsó osztályaira, és Donner Lajost, ki is a magyar nyelv-
ből a középiskolák alsó osztályaira képesítettnek nyilvánítatnak, s szá-
mokra a tanári oklevél kiadatni határoztatott; a szokásos próba tanítás 
alól pedig, minthogy mindhárman már évek óta mint tanárok működ-
tek, mindannyian fölmentettek. 

Tudomásúl vétetik. 

23. Olvastatik a tanügyi bizottságnak, a kerület kebelében lévő 
középiskolák állapotáról beterjesztett következő jelentése : 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által nagys. Veres 
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Pál úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület kebelé-
ben létező közép és felsőbb iskolák állásáról. 

Az egyes közép és felsőbb tanintézetek igazgatóságai által a ke-
rületi tanügyi bizottsághoz beterjesztett statistikai adatok alapján az 
1878/9-ik iskolai évben volt a bányai egyházkerületben összesen hat 
felsőbb és középiskola, névszerinti a szarvasi főiskola, mely a hozzá-
csatolt tanitó-képző-intézettel egy szorosan összetartozó tanintézetet 
képez; a selmeczi lyceum, mely áll teljes nyolczosztályú főgymnasium-
ból; a budapesti nyolczosztályú főgymnasium; a beszterczebányai öt 
osztályú gymnasium s a békés-csabai és aszódi négy-négyosztályú al-
gymnásium. E tanintézetek közül 5-ben a tannyelv tisztán magyar, 
l-ben magyar-tót, l -ben pedig magyar-német-tót. — E tanintézetek 
épületeiben van 40 osztály, 45 tanterem, 19 gyűjtemény-, könyv- és 
szertár, 90 tanár-, növendék- és szolgaszoba, összesen 151 szoba és 
helyiség. — A tanintézetek könyvtáraiban van 37,428 kötet könyv, 
természetrajzi gyűjteményeiben 21,255 darab, természettani szertárai-
ban 1,856 szer; fölrajzi, régiség-és éremtáraiban 3,563 darab. — T e s t -
gyakorló van összesen 7. — Az összes kerületi tanintézetekben van 
45 rendes-, 4 segéd- és 26 melléktanitó, összesen 75 tanférfi (7-teltöbb 
mint a múlt évben), kiknek évi fizetésök összege 53,538 frt. A legna-
gyobb tanári fizetés van Budapesten, hol az igazgató évi fizetése 1650 
forint, a rendes tanáré 1450 f r t ; 1000 forintig és azon felül dijaztat-
nak még egyes tanárok a szarvasi, selmeczi és békés-csabai gymna-
siumokban. A legkisebb rendes tanári fizetés van Aszódon, hol egy ta-
nárnak (Sramkó Mihály) a fizetése 200 frt, 4 szobából álló lakás és 
hat öl fa. — E g y - t a n á r átlagos évi fizetése pedig teszen 713 frt 85 krt. 

A tanév elején beíratott a gymnasiumokba: az I. osztályba 309 
nyilvános, 16 magán; a I I . osztályba 247 nyilvános, 11 magán; a I I I . 
osztályba 237 nyilvános, 6 magán; a IV. osztályba 196 nyilvános, 7 
magán; az V. osztályba 148nyilvános, 2 magán; a VI. osztályba 121 
nyilvános, 1 magán, a VII . osztályba 107 nyilvános, 4 magán; a VII I . 
osztályba 105 nyilvános, 4 magán, összesen 1521 tanuló. — A szar-
vasi tanitóképző-intézetbe beíratott az év elején: az első tanfolyamba 
8, a másodikba 1, a harmadikba 1, összesen 10, mind nyilvános tanuló. 

A beirottak közül vizsgálatot tett az év végén a gymnasiumok-
ban 1404 nyilvános, 33 magán, összesen 1437 tanuló (66-tal kevesebb 
mint a múlt évben, mely körülmény magyarázatát abban találja, hogy 
a budapesti magyar-német egyház gymnasiumának első osztálya mellé 
felállított parallel osztályát ez iskolai évben beszüntette.) A megvizs-
gált gymnasiumi tanulók közül jeles osztályzatot nyert 313 nyilvános, 
9 magán; jó osztályzatot 408 nyilvános, 11 magán; elégséges osztály-
zatot 495 nyilvános, 4 magán; elégtelen osztályzatot 190 nyilvános, 
7 magán; vizsgálatlan maradt 27, kilépett 54, meghalt 3 tanuló. — A 
szarvasi tanitó-képzőben vizsgálatot az év végén 10 nyilvános tanuló 
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kik közül jeles osztályzatot nyert 2, jó osztályzatot 4, elégséges osz-
tályzatot 4. 

Érettségi vizsgálatokra jelentkezett a kerület három, u. m. szarvasi, 
selmeczi és budapesti főgyinnasiumából 100 nyilvános, 3 magán, 1 
máshonnan jött, összesen 104 tanuló, kik közül visszalépett 1, meg-
vizsgáltatott 103. Érettnek nyilváníttatott kitűntéssel minden tárgyból 
27, egyszerűen 75, visszavettetett 1. — Az érettségi vizsgálatokra je-
lentkezettek közül szándékoztak elmenni: hittudományi szakra 12; 
jogtudományi szakra 30; gyógytudományi szakra 20; bölcsészeti szakra 
12, mérnök-gépészeti szakra 3 ; bányászati szakra 4 ; erdészeti szakra 
2; gazdasági szakra 10; hadi pályára 5 ; tanitói pályára 2; diplomati-
kai szakra 1 ; szülészeti pályára 1. — A szarvasi tanítóképző-intézet-
ben tanképesitési vizsgálatra jelentkezett 1 nyilvános tanuló, ki egy-
szerűen képesnek nyilváníttatott. 

Származásra nézve a gymnasiumokban volt 1437 tanuló közül: 
belföldi 1430; külföldi 7. — A szarvasi tanítóképző 10 növendéke 
mind belföldi volt. — Vallásra nézve a gymnasiumokban volt : ágostai 
hitvallású 645; helvét hitvallású 88; római katholikus 204; görög ka-
tholikus 4 ; keleti görög 21; mózses vallású 475. — A szarvasi tanító-
képző 10 növendéke mind ágostai hitvallású volt. 

Életkor szerint volt a gymnasiumokban 10 és kevesebb éves 69 ; 
11 éves 155; 12 éves 192 ; 13 éves 2 4 4 ; 14 éves 195; 15 éves 185; 
16 éves 128 ; 17 éves 103; 18 és több éves 166. — A szarvasi tanítókép-
zőben életkor szerint volt: 14 és kevesebb éves 1 ; 15 éves 2; 17 éves 
1; 18 éves 2 ; 19 éves 1 ; 20 és több éves 3. 

Az összes gymnasiumi és tanitóképző-intézeti 1447 tanuló közül 
különösen gyakorolta magát franczia nyelvben 69; tanult éneket 780; 
zenét 74; gyorsírást-65; szépírást 429. Fizetett fölvételi dijat 290 ; tan-
pénzt 1344; könyvtárakra és tanszerekre 1245; mellékgyakorlatokra 
390; tanpénzmentes volt 93; ösztöndíjas 114. Az ösztöndíj legmagasabb 
értéke volt 42 forint, legkisebb 2 frt. A kiosztott ösztöndijak összege 
pedig tett 1578 frt 12 krajczárt . Élelmeztetett egészen ingyen 51, ol-
csón tápintézetben 292. — Tanulókat segélyező egyesülete volt a sel-
meczi és budapesti főgymnasiumoknak 1772 frt 24 kr. vagyonnal. 
Onképzője volt a szarvasi, selmeczi és budapesti főgymnasiumoknak 
összesen 260 taggal, dalárdája volt a szarvasi főiskolának, a selmeczi 
lyceumnak és az aszódi algymnasiumnak összesen 274 taggal. Zene-
egyesülete volt a selmeczi lyceumnak 38 taggal. 

Az összes kerületi felsőbb és közép tanintézetek jövedelme tett 
85,905 frt 95 krt.; kiadása pedig 81,143 frt 18kr t . ; a jövedelemtöbblet 
tehát az összes tanintézetekre vonatkozólag 4,762 frt 77 kr. - - Ingat-
lan vagyont 3 (a szarvasi, selmeczi és aszódi) intézet mutat ki, mely-
nek értéke 116,400 frt, évi jövedelme pedig 5,784 frt (4TO°/0). A Z Ö S Z -
szes kerületi felsőbb és közép tanintézetek tőkepénze tesz 204,448 frt 
73 krt, évi kamatja pedig 12,324 frt 3 krt (6%)- — Községi és állami 
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segélyből kaptak az intézetek 3,338 frtot. egyházi segélyekből 17,111 
forint 19 k r t ; egyébb forrásokból 3,424 frt 14 k r t ; fölvételi dijakból 
256 frt, tandijakból 27,423 frt 70 kr t ; könyvtárra és tanszerekre fize-
tett dijakból 2814 frt 89 krt, mellékgyakorlatokért fizetett dijakból 
661 f r to t ; élelmezésért fizetett dijakból 12,820 frtot, mely jövedelmek 
összege mint fennebb 85,905 frt 95 kr. 

A tanintézetek költségei pedig voltak összesen 81,143 frt 18 kr. 
és pedig rendes és segédtanárok fizetésére 53,538 f r t ; fűtésre, tisztoga-
tásra s kisebb javításokra és szolgák fizetésére 3,636 frt 9 k r ; tansze-
rekre és könyvtárra 2,783 frt 67 k r ; ösztöndijakra 1578 frt 12 kr; ta-
nulók élelmezésére 15,848 frt 47 kr, vegyesekre 3,758 frt 83 kr, mely 
kiadások összege mint fennebb 81,143 frt 18 kr. 

A tanintézetek, csekély s leginkább helyi viszonyok által igazolt 
eltéréseket kivéve, általában az egyetemes gyűlés által megállapított 
tantervhez alkalmazkodtak. 

Az egyes tanintézeteknek a jelentéshez csatolt nyomtatott értesí-
tőik, valamint táblás kimutatásaik a legkisebb részletekre kiható pon-
tos felvilágosításokat nyújtanak, melyeket van szerencsénk a jegyző-
könyvhöz mellékelni. 

Kelt Budapesten, a tanügyi bizottság 1879. évi september 7-én 
tartott üléséből. 

Veres Pál , küldöttségi elnök; Batizfalvy István, jegyző; Belo-
horszky Gábor, Szeberényi Andor, Scultéty Ede, bizottsági tagok. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik, s egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe fölvétetni határoztatik. 

24-. Tárgyal ta t ik Breznyik János selmeczi igazgató tanár urnák 
beterjesztése folytán, a selmeczi ev. lyceumi kerületi bizottmány jegy-
zőkönyve az 1878/9-dik tanévről, főbb pontjaiban Händel Vilmos sel-
meczi lelkész és tanár úr által élőszóval is megvilágosítva. Mely je-
entésben különösen kiemeltetvén a bizottmány által tartott ülések 
orrendje szerint, hogy ez év folytán a pedellusi s egyszersmind gaz-
dai állás, pályázat utján betöltetett; Timko János tanár úr, súlyos 
betegségemiatt tanári hivatalát nem folytathatván,Rákóczy Károly tanár-
jelölt által helyettesítetik ideiglenesen; hogy a tápdíj 52 szegény tanu-
lónak 822 forintra rugó összeg erejéig elengedtetett; hogy a fönemlitett 
beteg tanár ideiglenes helyettesítése néhány órának megcserélését, 
illetőleg más tanerőre bízását vonta maga után, mint például a vallás-
tanitásét az V-dik és Vl-dik osztályban hetenkénti 2-2 órában, együt-
tesen, Händel Vilmos lelkész úr vállalta magára ; hogy a bizottmány 
tanár-gyámolót kívánna felállítani, melynek jövedelmét a tanulók által 
évenként fizetendő csekély összegekkel akarná szaporítani, melyek be-
szedésére nézve a kerület jóváhagyását kéri és reményli, hogy az idei 
hiány részben az alkalmazott helyettes tanár díjazása miatt 805 frt 
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60 krban mutatkozván, a bizottság felhatalmazást kér ezen összegnek 
a tápintézet s egyéb pénztárak maradékából való fedezhetésére, végül 
tekintve azon hasznos szolgálatot, melyet e főiskola ugy a hazának 
mint kivált a protestantismusnak tesz, mi a tanulók létszámából eléggé 
kiviláglik, kéri a kerületi 3000 forintos segélynek ez évre is kegyes 
megszavazását. 

A közgyűlés ezen intézkedéseket helybenhagyja, azon 
egynek kivételével, mely a tanári nyugdíjintézetnek a terve-
zett módon leendő gyarapítására vonatkozik. Főtisztelendő 
superintendens urnák ugyan is szándéka lévén még ez ülés 
folytán tenni előterjesztést hasonló intézet érdekében, a ke-
rület ezen javaslatnak tárgyalásáig, a lyceumi bizottság ezen 
kérelmének helybenhagyását függőben tartja. A mi pedig 
végül a kért 3000 forintnak megszavazását illeti, ezen ösz-
szeggel a kerület a selmeczi főiskolát ez évre is gyámolítja. 

25. Ugyanez tárgy kapcsában a tavalyi gyűlés jegyzőkönyve 
15. pontja nyomán, hiteles másolatban bemuttatik Olajos Terezia, Csik 
Péter özvegyének 1878. aug. 29-dikén Mohiban kelt, 500 forintos ala-
pitvány-levele, mely minden tételében elfogadható lévén, 

köszönettel tudomásul vétetik. 

26. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 15-dik pontjának kapcso-
latában jelentetvén a selmeczi lyceum részéről, hogy a Grenczer-féle 
alapitványnyal járó javadalomra nézve, a főiskolai bizottság egy évre 
magát a kerület határozatának alávetette, most azonban az alapító 
levélnek hiteles másolatban történt bemutatása mellett, kéri a tanács-
ülés 282/IX-dik pontjában foglalt határozata érvényre emelését: a ke-
rület, ennek helybenhagyásával azt határozza, hogy a Greuezer-féle 
alapítványból évenként egyszerre csak egy vérrokon, több ilyennek ott-
létében pedig, sorrendszerint évenként más meg más részesüljön a táp-
intézetben ingyen ebédben, de az eképen javadalmazott is, ingyen ki-
szolgáltatott vacsorára semmi igényt nem tarthat. 

A gyűlés 8-dik napja 1879-ik September 9-én. 

27. A September 8-án tartott gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván 
hitelesíttetik. 

28. A Zsedényi Ede volt egyetemes felügyelő úr által a bányai 
egyházkerületnek tiz néptanító segélyezésére hagyományozott 20,000 
forint kamatainak mikénti kiosztására nézve véleményadással megbí-
zott bizottság jelentését beterjesztvén és ezen jelentés tárgy altatván, 

határoztatott: A Zsedénvi Ede úr által az említett czélra tett 
20,000 forintnyi hagyomány 572% kamataiból 1880. évtől 
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kezdve V2% vagyis 100 frt évenként a kezelési költségek 
fedezésére fordítandó, 5% vagyis 1000 forint pedig 100-100 
forintnyi összegekben a minden egyes esperesség részéről az 
esperességi gyűlésből a superintendens urnák ajánlandó 
3, összesen a kilencz esperesség által ajánlandó 27 segélye-
zésért folyamodó néptanító közül, az esperességekre és az 
egyes esperességekben levő néptanítók számára tekintet nél-
kül a z o n 10 n é p t a n i t ó n a k k i a d a n d ó , m e l y 
10 n é p t a n í t ó a s u p e r i n t e n d e n s ú r á l t a l a 
s e g é l y e z é s r e l e g é r d e m e s e b b n e k f o g t a -
l á l t a t n i . Az 1879. évre befolyó kamat az esperes urak 
által a superintendens urnák ajánlandó 3-3, összesen 27 se-
gélyezésért folyamodó néptanító közül a superintendens úr 
által legérdemesebbnek talált 10 tanító között a r á n y l a g 
osztandó fel. 

29. Felolvastatik a bánsági esperes urnák a bánáti missió állapo-
táról beterjesztett jelentése, mely szerint ez a bánsági esperességben 
két lelkész közreműködése mellett zavartalanul és eredményesen folyik 
és az utolsó év folytán a hazai gyámintézettől és a Gusztáv Adolf egy-
lettől tetemes segélyt nyert. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

30. Wladár János nógrádi főesperes úr jelenti, hogy a losonczi 
állami tanitó-képezdében Kalmár Ede vallásoktató úr, a leninit évben 
is luven eljárt kötelességében, a tanuló ifjak a vallástanításra kisza-
bott órák mennyiségéhez képest kielégítő eredményt mutattak, és csu-
pán az I. osztályban utasíttatott 5 tanuló pótvizsga letételére. Jelenti 
továbbá nevezett főesperes úr, hogy a tanitóképesitési vizsgának 5 ta-
nító vetette magát alá és ezen öt tanító a vallástanból, mint a többi 
tantárgyból képesítettnek találtatott. 

Tudomásul vétetik. 

31. A lévai állami tanítóképezdéről jelentetik, hogy ott 1879. 
évben egyetlen evang. tanító tanult és a vallási tárgyakból megvizs-
gáltatván, azokban kellő jár tassággal bírónak találtatott. 

Tudomásul vétetik. 

32. A mult évi jegyzőkönyv 19. pontjával kapcsolatosan jelentik 
az esperességek küldöttei, miszerint esperességeik a losonczi gymna-
siumi és képezdei vallástanár évi díjazásához bármivel is hozzájárulni 
nem hajlandók. 

Tudomásul vétetik. 

33. A mult évi jkv. 20. pontja kapcsában olvastatnak a vallás-
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és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak a f. év közben a superinten-
dens úrhoz beérkezett és legott elnökileg elintézett leiratai. 

1. 1878. sept. 29. 18852. A „Magyarországi műemlékek" czímű 
közlemény első füzete megküldetik. 

2. 1878. okt. 9. 25976. Az államsegély hová fordítása helyeslő 
tudomásúl vétetik. 

3. 1878. okt. 12. 1068. ein. sz. A mozgósított állami és megyei 
tisztviselők, szolgák polgári illetményeinek kiadása módozatáról. 

4. 1878. okt. 9. 22612. Bartalus István és Gfyertyánffy István 
„Négyes dalok" zsebkönyve ajánltatik. 

5. 1878. sept. 5. 22665. Kérdés-tétel a kovil-szentiváuyi lelkész 
javadalma feljavítására szolgáló telek tulajdonosának kilétéről. 

6. 1878. okt. 30. 3599. A statisztikai táblázatok megküldéséről. 
7. 1878. okt. 31. 27383. Statisztikai adatok sürgetése az 1877/8. 

tanévről. 
8. 1878. nov. 1. 26069. Liffa János szarvasi segédlelkész, ideig-

lenes tartalékos tábori lelkészszé kinevezése. 
9. 1878. okt. 29. 27909. Az iskolai, illetőleg népkönyvtárak me-

legen aj állítatnak. 
10. 1878. nov. 14. 29,516. A Balassa Zsuzsánna-féle ösztöndíj 

kihirdetése. 
11. 1878. nov. 17. 11 92. O felsége arezképére előfizetési felhívás. 
12. 1878. nov. 26. 30,607. Középtanodai statisztikai táblázatok. 
13. 1878. nov. 16. 29651. Kérdéstétel Svehla Gusztáv brezno-

bányai lelkész által végzett egy illetéktelennek állított temetés felől. 
14. 1878. decz. 11. A hadköteles állami és megyei tisztviselők, 

és szolgák személyi és szolgálati viszonyainak szabályzata. 
15. 1878. decz. 15. Statisztikai rovatos ivek megküldése. 
16. 1878. decz. 6. 32026. Kérdéstétel a Banzsel Kálmán masko-

vai lelkész által 2-od fokú sógorságból eredő akadály daczára megtett 
házassági összeadásról. 

17. 1878. decz. 12. 32417. Felhivás a székesfehérvári kiállítás-
ban való részvételre. 

18. 1878. decz. 24. 30566. A „Vetin v Slovenicim," a „Dobro 
Slovno slaveikum" és a „Zóra" czimű művek, illetőleg időszaki néplap, 
minden tót iskolai és népkönyvtárakból kitiltatnak. 

19. 1878. deez. 15. 29357. Honvédségi segédlelkészek kine-
vezése. 

20. 1878. decz. 24. 33375. A tanítók nyugdíjintézeti kötelezett-
9 9 f f l 

segerol. 
21. 1878. decz. 10. 1305. ein. sz. A kerület iskoláiban működő 
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tanférfiak hadi szolgálat alól szükségképen fölmentendő egyéneinek 
beterjesztése kívántatik. 

22. 1879. jan. 12. 32889/78. A lelkészek utasítatnak, hogy a 
gyülekezetükben elhalt, bár temetni máshová vitt, halottakat saját gyü-
lekezetük anyakönyvébe vezessék be. 

23. 1879. jan. 13. 30625. Az értesítők bélyegmentes eseteiről. 
24. 1878. nov. 26. 30740. Kérdéstétel, egy, a leiratban meg nem 

nevezett bányakerületi egyháznak templomépítési segélyért benyújtott 
folyamodványa ügyében. 

25. 1879. jan. 9. 33209. Svehla Gusztáv illetéktelen temetés-vég-
zése helytelenítetik. 

26. 1879. jan. 21. 34242. Moller Ede és Újvári Béla „Külföld" 
czimü folyóirata ajánltatik. 

27. 1879. jan. 10. 547. A tisztviselő egylet 1000 frtos 6% kama-
tozó ösztöndíjára nyitott pályázat kihirdetése. 

28. 1879. jan. 26. 2255. Az ország jelen nyomasztó helyzete te-
kintetbe vételével, könyöradományok nem engedélyeztetnek. 

29. 1879. jan. 21. 1680. A nagy-kállói reáliskola szegény-tanulói-
nak segélyezésére fölhívás. 

30. 1879. febr. 22. 4930. A csomádi lelkész beadványáról egy 
házassági fölmentvény ügyében. 

31. 1879. febr. 9. 1280. A tartalékos *és szabadságos katonák 
meg honvédek halotti bizonyítványainak pontos beküldéséről. 

32. 1879. febr. 11. 3037. A lelkész-felavatásnál használtatni szo-
kott minta felterjesztése és felvilágosító nyilatkozat kívántatik. 

33. 1879. máj. 6. 10865. Több község új telekjegyzőkönyvének 
közzétételére vonatkozó hirdetmény megküldetik. 

34. 1879. febr. 12. 3476. Ő felsége 200 forintos kegyadományá-
nak megküldése Bénye temploma felépítésére. 

35. 1879. márczius 5. 5906. Bartalus István és Gyertyánffy István 
„Nő karének gyűjteménye" ajánltatik 

36. 1879. febr. 21. 5214. Rovatos iv a tanítóképzők adatai be-
küldésére. 

37. 1879. márczius 17. 5100. A lipótvári orsz. fegyintézeti evang. 
lelkészi állásra Gyuris János, morgonyai lelkész neveztetik ki. 

38. 1879. márczius 1. 3844. Az iskolák egészségügyi rendsza-
bályzata, az Oroszországban kiütött pestis alkalmából. 

39. 1879. márczius 18. 7809. Gergely Vilmos és László aszódi 
tanulók pénzsegélyt kérő folyamodványa elutasítatik. 

40. 1879. márczius 14. 7388. A Szeged pusztulása által pályá-
jukban megakasztott tanulók, más középiskolákba felveendők. 

41. 1879. márczius 31. 5449. A Balassa Zsuzsánna ösztöndíj 
Beöthy Pál budapesti ág. hitv. ev. 3 osztály tanulónak adatik. 

42. 1879. april 7. 7226. A felekezeti iskolák járvány alkalmával 
történendő bezárása az illetékes közigazgatási hatóságnál bejelentendő. 
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43. 1879. február 17. 4377. Vélemény kérés az orosházi egyház 
630 hivének folyamodványa felől. 

44. 1879. február 27. 1634. Az ismétlő tankötelesek oktatásának 
ügye a czeglédi egyházban. 

45. 1879. april 1 6. 10,587 Kövér Gyula kinevezése Pest-Pilis-
Solt-Kis-Kun megyei segéd tanfelügyelővé. 

46. 1879. april 28. 10453. Wagner Ede „Osztrák birodalom," 
„Európa" Issleib Vilmos „Neuester Schulatlas" HozennB. „Geographi-
scher Schulatlas" — czímű térképek eltiltatnak. 

47. 1879. april 27. 11323. Az orosházi folyamodvány vissza 
küldése. 

48. 1879. május 20. 628. ein. sz. Magyarország tiszti czím- és 
névtára ajánltatik. 

49. 1879. május 26. 7386. Vélemény kérés Sámsonháza felség-
folyamodványáról. 

50. 1879. május 16. 9741. Nast Jenő bizonyítványa a magyaror-
szági iskolákra nézve is érvényesnek nyilvánítatik. 

51. 1879. junius 5. 13,599. A Mária-Terézia ösztöndíjas tanulók 
által látogatott tanintézetek évi értesítői a m. kir. pénzligyministerium-
lioz közvetlenül felterjesztendők. 

52. 1879. május 22. 702. ein. sz. Meghivó a hitfelekezeti közép-
és felső tanintézetek felett gyakorlandó állami főfelügyelet tárgyában 
tartandó bizalmas értekezletre. 

53. 1879. junius 15. 13710. Kaku jay Károly temesmegyei segéd-
tanfelügyelővé ideiglenesen kineveztetik. 

54. 1879. junius 11. 15229. A postai portomentesség szabályzata, 
55. 1879. junius 18. 602. ein. sz. A törvények és rendeletek tára 

ajánltatik. 
56. 1879. junius 15. 1 6250. Tisza Lajos kinevezése Szegedre 

kormánybiztossá. 
57. 1879. 13. 15363. Fábián Vendel tankönyve „Dejepis" addig 

mig hiányai ki nem javítatnak, nem ajánltatik. 
58. 1879. február 24. 58. statiztikai hiv. A statisztikai táblázatok 

megküldése. 
59. 1870. julius 18. 11547. A Generalkommando jelenti hogy 

Brodiczky Mihály, tábori páppá kineveztetett. 
60. 1879. julius 18. U. a. Banczike Sámuelről. 
61. 1879. junius 28. 789. ein. sz. Grünwald Béla könyve „A tör-

vényhatósági közigazgatás"ról ajánltatik. 
62. 1879. május 13. 11048. Az államsegély folyóvá tétetett. 
63. 1879. julius 5. 18173. A Tá t ra hegység domború térképe 

ajánltatik. 
64. 1879. julius 3 17630. A gymnasiumi tanítás tanterve meg-

küldetik. 
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65. 1879. julius 20. 3. Hutiray Lukácsy Sándor felkérése az or-
szágos kertészeti egylet támogatására. 

66. 1879. julius 24. 18,371. Sámsonliáza 100 frtos kegyadomány-
ban részesülése. 

67. 1878. september 16. 23987. Handelsmann Antal folyamod-
ványa. 

68. 1878. september 24. 874. ein. sz. Békey Imre budapesti tan-
felügyelővé kineveztetése. 

69. 1878. Sept. ? 23700. Puskás Demeter a néptanítói pályától 
eltiltatik. 

70. 1878. oktober 3. 25489. Dulovics Károly érettségi bizonyít-
ványa másodlatban kiadatik. 

71. 1878. oktober 4. 25439. Kalapos Mihály bizonyítványa. 
72. 1878. oktober 18. 27404. Fail Benczéné és Pap Péter folya-

modványa fiaik vizsgálatáért. 
73. 1878. september 17. 23731. Pályázat a fiumei reálgymnasi-

umhoz. 
74 1878. oktober 13. 26082. Vasváry László a tanítói pályától 

eltiltatik 
75. 1878. september 7. 20656. Pályázat kihirdetés. 
76. 1878. november 1. 28503. Fail Zoltán és Papp Mihály osz-

tály-összevonási engedély. 
77. 1878. oktober 29. 26016. Schranim Károly tanítói képezdei 

növendék Magyarország összes tanodáiból kizáratik 
78. 1878. november 5. 28514. Weichsler Arthur szinte. 
79. 1878. november 19. 30108. Vélemény kérés Mamsiak Péter 

garam-szőllősi segédlelkész erkölcsi és politikai magatartásáról. 
80. 1878. november 14. 29218. Puskás Demeter felekezeti illető-

sége helyreigazítása. 
81. 1878. november 27. 29116. Rosenberg Ármin; Csepcsek Libor, 

Roth József, bizonyítvány ügye. 
82. 1878. november 23. 22220. Pályázat a Besán-féle ösztöndíjra. 
83. 1878. november 16. 29676. Nagy István folyamodványa tan-

ügyben. 
84. 1878. deczember 23. 34700. Pályázat kihirdetés a lipótvári 

fegyintézet lelkészi állomására. 
85. 1879. január 31. 2303. Boda Gyula községi tanító, a tanítás-

tól eltiltatik. 
86. 1879. február 24 5076. Pályázat a losonczi állami főgymna-

sium két tanszékére. 
87. 1879. márczius 3. 5969. Pályázat hirdetés a nagyszebeni ma-

gyar irodalmi tanszékre. 
88. 1879. márczius 22. 8102. Ugyanaz Kaposvárra. 
89. 1879. márczius 16. 6740 Herendi József a tanítói pályától 

eltiltatik. 
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90. 1879. april 1. 9109. Pályázat kihirdetés a fehértemplomi ál-
lamgynmasium két tanszékére. 

91. 1879. april 18. 10105. A bécsi theologia fakultás előadásai-
nak tárgy sora 

92. 1879. april 27. 11133. Weiszberger Géza osztály-összevonási 
folyamodványa. 

93. 1879. május 13. 12587. Ugyanennek engedélye. 
94. 1879. május 24. 1387 5. Rumpelesz József a tanítói pályától 

végleg eltiltatik. 
95. 1879. julius 4. 1644. A Derekegyházi statisztikai adatok siir-

gettetnek. 
96. 1879. april 28, 1644. Ugyanaz. 
97. 1879. julius 10. 18572. Molitorisz Balázs folyamodványa osz-

tály-összevonhatás érdekében. 
98. 1879. julius 20. 1982R Pályázat hirdetés a nagyszebeni rajz-

tanári állomásra. 
99. 1879. julius 6. 17309. Kocli Antal a tanítói pályától el-

tiltatik. 
100. 1879. julius 19. 19384. Visnic Dávid, Gledic Obrad és Tri-

vanovic Mijo a tanintézetekből kizáratnak 
101. 1879. julius 28. 20542. Molitorisz Balázs folyamodványa 

elutasítatik. 
102 1879. julius 25. 19,829 Pályázat a budapesti egyetemi tör-

ténelmi tanszékre. 
103. 1879. julius 15. 18644. Kovács Ferencz bizonyítvány másod-

példánya. 
104. 1879. aug. 9. 13281. Kapisinszky Ervin, az ország vala-

mennyi középtanodáiból kitiltatik. 
105. 1879. aug. 16. 22300. A vallásnélkitliek ügyében felterjesz-

tett felirat alapján, az idevágó egyéb ügyiratok sürgetése. 
106. 1889. aug. 13. 21759. A beszterczebányai ipart terjeszti 

egyesület harmónium készítő tanműhelye ajánltatik 
107. 1879. augusztus 17. 21858. Kemény Mihály csanádi tanfel-

ügyelővé, Vezekényi Horváth Zsigmondnak pedig Szolnok-Doboka 
megyei ideiglenes tanfelügyelővé történt kinevezése. 

108. 1879. junius 29. 17284. A magyar nyelv tanítására kiadott 
„utasítás" és „Tanterv" megküldetik. 

109. 1879. augusztus 23385. A vallásnélküliek gyermekeinek be-
írására vonatkozó ujabb adatok bekivánása. 

Habár ezen leiratok alkalmazkodás végett legott köröz-
tettek, az 1879. jan. 13-án 30625 sz. a. kelt, az értesítők 
bélyegmentes kiadásának eseteit tárgyazó és az 1879. 
jun. 11-én 15229 sz. a. kiadott a postai portomentességet 
szabályozó leiratok, mint általános érdeküek egész kiterje-
désben jelen jegyzőkönyvbe felvétetni liatároztattak. 
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Az 1879. jan. 13-án 30625 sz. a. kelt leirat szövege kö-
vetkező : 

Vallás- ás közoktatási magyar kir. minisztertől. 30625 1878 sz. 
— A községek által egyesek családi viszonyairól az anyakönyvi ki-
vonatok helyett kiállított bizonyítványok bélyegelése ügyében az igaz-
ságügyminiszteriummal egyetértőieg m. évi 58773 sz. a. a törvényha-
tóságok közigazgatási bizottságaihoz kibocsátott pénzügyminis-
teri körrendeletet — valamint a pénzügyminiszter urnák a „véd-
erőről" szóló törvény s az ennek alapján kiadott utasítások 
értelmében kiállítandó iratok bélyege iránt, 1877. évi 65760 sz. a. 
kibocsátott körrendeletét — oly felhívással küldöm meg Nagyságod-
nak, hogy azokat egyházkerülete lelkészeivel szoros miheztartás végett 
mielőbb közölje. 

Megjegyzem, hogy ezen két szabályrendelet magában foglalja 
mindazon kivételes eseteket, a melyekben az anyakönyvi kivonatok és 
családi értesítők rendes bélyegétől eltérésnek van helye. 

Nincs azonban intézkedés e rendeletekben a szegénység esetét 
illetőleg. 

E részben a pénzügyminiszter úr hozzám intézett átirata szerint 
az anyakönyvvezető lelkészek oda utasítandók, hogy csak azon eset-
ben vannak jogosítva bélyeg nélkül az annyakönyvi kivonatot kiadni, 
ha valaki szegénységét igazolja s a peres eljárásban szükségli az 
anyakönyvi kivonatot; megjegyezvén, hogy az illeték-kötelezettség 
szempontjából szegénynek csak az tekinthető, kinek összes keresete s 
bármely forrásból eredő jövedelme nem több, mint a mennyit a lak-
helyén szokásos közönséges napszám tesz, s ki ezen szegénységet a 
községi elöljáróságnak ily értelemben kiállított bizonyítványával képes 
igazolni. 

Önként érthető, hogy a lelkész az illeték-mentesség okát és az 
esetet ily alapon kiadott anyakönyvi kivonatokra is feljegyezni tar-
tozik. 

Budapest, 1876 évi január hó 3-án. A miniszter úr meghagyásá-
ból: Tanárky Gedeon államtitkár 

A véderőről szóló 1868. XL. t. cz. s az annak végrehajtása iránt 
kiadott utasítások értelmében kiállított iratok bélyege tárgyában 1868. 
évi 57011, 1870. évi 25397 és 1872. évi 71729 számok alatt kiadott 
itteni körrendeletek határozmányainak egybefoglalásával tudomás és 
megfelelő alkalmazkodás végett kijelentetik, hogy 1) a rendes állítás 
vagy a tényleges szolgálati kötelezettség alóli ideiglenes felmentés, 
valamint a hadseregbőli elbocsátás iránt beadott kérelmek, ha a tör-
vényben gyökerező igény alapján támasztatnak, — 2) az egy éves ön-
kénytessé leendő felvételt, nemkülönben az egy éves önkénytesi szolgá-
latra megkívánt magasabb fokú képzettség igazolásához szükséges 
szorgalmazó folyamodások; 3) a hadi-tengerészetbe hajós-inas. minő-
ségben leendő felvételt kérő beadványok; 4) a három első pontban 
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érintett beadványokra hozott határozatok elleni felfolyamodások; 5) a 
hadsereg, liadi-tengerészet vagy honvédség kötelékébe tartozók nyil-
vántartása végett szerkesztett beadványok és okmányok, különösen 
pedig a hadkötelesek hazajövetelére, tartózkodására és utazására vo-
natkozó beadványok, s az ellenőrzési szemléknél felmutatandó esketési 
bizonyítványok, végre 6) a tényleges szolgálatban levő vagy rövid 
időre szabadságolt katonák, tengerészek és honvédek nősiilési kérvé-
nyei s a mind a hat pontban felsorolt kérvényekhez, jelentésekhez vagy 
másnemű beadványokhoz csatolt iratok, anyakönyvi kivonatok, illető-
leg családi értesítések és egyéb mellékletek, a mennyiben kizárólag 
a mondott ezélra használtatnak, a fenálló illetéki szabályok értelmében 
bélyegmentesek. Azon családi értesítők, melyek hadköteles, de még be 
nem sorozott egyének nősiilési kérvényeihez, a már hadszolgálatban 
álló egyének állandó szabadságoltatási kérvényeihez, a nem törvény-
ben gyökerező ok alapján támasztott elbocsátási kérvényekhez csatol-
tatnak, vagy végre a hadkötelesek hagyatéki tárgyalásainál a katonai 
hatóság által kívántatnak be — miután egy egyén családi viszonyai-
ról kiállított bizonyítványt képeznek, tekintet nélkül a bennök igazolt 
születési, esketési vagy halálozási esetek számára ivenként csak 50 kr. 
bélyeg alá esnek. — A nem törvényben gyökerező ok alapján kért el-
bocsátási kérvények, valamint oly folyamodások, melyekben oly hatá-
rozatok megváltoztatása vagy megsemmisítése kéretik, melyek ellen a 
törvény és utasítások szerint további felfolyamodásnak helye nincsen s 
átalában az előbbiekben fel nem sorolt beadványok, valamint a családi 
értesítők bélyegének a fentebb jelzett esetekbeni kivételével az összes 
mellékletek az illetéki szabályokban meghatározott rendes bélyeg alá 
esnek. — Azon okiratokon, melyek a mondott czélokra illetékmente-

> J 
sen állíttatnak ki, valamint azon családi értesítőkön, melyek a sza-

I J 
bályszerünél kisebb, ivenként 50 krral számítandó illeték alá esnek 
az ok és czél, melyből kiállíttatnak, az illetéki szabályok 23. §-a 
értelmében a kiállítók által mindég feljegyzendő. — Budapesten, 
1878. márczius 5-én Madarassy s k. — Budapesten, 1878. november 
hó 20-án. Másolat hiteléül: Pauer s. k. 

Az 1879. jun. 11-én 15229 sz. a. kelt leirat következő-
képen hangzik: 

A földművelés, ipar- és kereskedelemügyi miniszter urnák a pro-
testáns egyházi hatóságok levelezései portomentessége tárgyábanfolyó 
évi junius hóban 25957. szám alatt kiadott körrendeletét, megküldöm 
Nagyságodnak tudomás és egyházkerületében közzététel végett. Buda-
pesten, 1879. évi junius hó 11-én. A miniszter úr meghagyásából. Ta-
nárky Gedeon, államtitkár. 

• 

Másolat 25957/78. számhoz. 
/ 

A m. k. postaigazgatóságnak. Több izben fordulván elő panasz, 
hogy a dunántúli kir. postahivatalok a protestáns egyházi és iskolai 



66 

hatóságok hivatalos leveleinek kezelésénél a fenálló portomentességi 
szabályokat helytelenül alkalmazzák, — az igazgatóság szoros mihez-
tartás végett körrendeletileg következőkre figyelmeztesse postahivata-
lait : A protestáns egyházi hatóságoknak, (egyházkerületi közgyűlés, 
püspök vagy superintendens, az erdélyi ref. egyházkerület állandó igaz-
gató-tanácsa, az egyházmegyei hatóságok és gondnokok, a lelkészi 
hivatalok) mindazon közönséges levelezése, melyet egyházi, házassági, 
általán a vallásra és egyházkormányzatra vonatkozó ügyekben egy-
másközt, portomentes közhatóságokkal s hivatalokkal, továbbá tanfel-
ügyelőkkel, a felekezetükbeli iskola-igazgatókkal, iskolatanácsokkal, 
iskolaszékekkel és iskolai gondnokokkal váltanak, ha a boriték alsó 
balsarkán ezen záradék: „vallási, vagy házassági, vagy iskolai, vagy 
egyházi ügyben portomentes", kitéve van; — portomentességet élvez. A 
most elősorolt iskolai hatóságok, továbbá a pápai, sáros-pataki, debre-
czeni, mármaros-szigeti és kecskeméti református jogakadémiák mellett 
lévő bírói államvizsgálati bizottságok elnökei tanügyben s ezen zára-
dék alatt egymásközt portomentes közhatóságokkal és hivatalokkal, 
tanfelügyelőkkel és felekezetükbeli egyházi hatóságokkal szintén por-
tomentesen levelezhetnek. A protenstáns egyházi és iskolai hatóságok-
nak más levelezéseire a portomentesség ki nem terjed, kivévén ha a le-
velezés valamely közhatóság „hivatalos felszólítására" történik, mely 
körülménynek azonban a borítékon ki kell tüntetve lennie; -— úgyszin-
tén az ajánlási díj alól még a portomentesség fentebb eseteiben sem 
mentesek. A kocsipostán a szóban forgó hatóságok portomentesen csu-
pán értéknyilvánítás nélküli irat- s nyomtatványküldeményeket szál-
l í thatnak egymásnak s portomentes közhatóságoknak. Budapest, 1879. 
junius hó. Báró Kemény, s. k. 

34. A mult évi jegyzőkönyv 20. pontja kapcsában a superinten-
dens úr által jelentetvén, miszerint a vallás -és közoktatási minisztéri-
umhoz intézett folyamodványa, melyben kérte, hogy az evang. hitokta-
tók is ugyanazon alapból fizettessenek, melyből a többi vallásfeleke-
zetek hitoktatói dijaztatnak, eddigelé elintézést nem nyert, 

határoztatott , hogy mielőtt a vallástanítók dij azasa targva-
ban intézkedések tétetnének, a superintendens úr által beadott 
folyamodvány a minisztérium részérőli elintézése bevárandó. 

35. Olvastatik Doleschall Sándor kerületi levéltárnok úr követ-
kező jelentése: 

Főtisztelendő kerületi gyűlés! 
A m. é. superintendentiális közgyűlés óta levéltárunk legrégibb 

irományainak rendezésével foglalkoztam. 
Megjegyzendő, hogy itt két rendbeli okmányokkal volt dolgom, 

olyanokkal, melyek kerületi felügyelőink által kezeltettek s melyek 
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b. e. Radvánszky János ker. felügyelő idejében 1797-ben leltároztat-
tak, s olyanokkal, melyek superintendenseink őrizete alatt állottak s 
melyek itt-ott minden consignatió nélkül egyszerűen becsomagolva, 
valának letéve szekrényeinkben. Ezen irományok összeolvasztását s 
szakok szerinti osztályozását kitűztem volt működésem czéljánl, s van 
szerencsém jelenteni, hogy ezen munkában a mult század végéig jutot-
tam. Legrégibb okirataink, eltekintve a bekötött kéziratoktól, melyek-
ről később lesz szó, épen száz évvel kerületünk megalakulása előtt 
kezdődnek, s habár nem vetnek új fényt egyházunk történelmére, még 
sem érdeknélküliek. — Ott van a gradnai (Trencsénm.) esperességnek 
1 637—1671-ig terjedő eredeti jegyzőkönyve, ott 17. századbeli hivá-
nyok, ott Pilárik István superintendens levelei s ordinálási diplomái stb. 
Ezen a montana előtti korba eső okmányokat, számszerint 42, I. sz. 
jeleltem meg. 

A II. sz. alattiak terjednek 1735 — 1766-ig vagyis Michaelides 
superintendenstől Fridely haláláig, s állanak nagyobbrészt helytartói 
intézmények és sérelmi folyamodványok másolataiból. 

A III. sz. irományok vonatkoznak a Bohus s Pohl-féle stipendiá-
lis alapítványokra. — Említendő, hogy a Bohusiánumot eredetileg nem 
csak akadémikusok, hanem gymnasiasták is élvezték, s hogy a Pohlia-
num felerészben hitjelölteknek, felerészben papözvegyeknek szolgálta-
tott k i .— Akadtam még egy harmadik, 1500 frtból álló alapítványra, 
melyet Goseez Gábor és neje Bezeg Katalin tót ascetikus könyvek 
kiadására tettek s melyet 1749-ben a beszterczebányai egyház mint 
ezen tőkének végrendeletileg kinevezett kezelője, tettlegesen át is vett. 

Nem ártana ennek hollétét kipuhatolni, valamint azt is tisztába 
hozni, mi történt legyen Pohl superint. könyvtárával, melyet ő a pesti 
esperességnek hagyományozott, s mely talán értékes kéziratokat tar-
talmazhatott. 

Pohl Mihályival, ki 17 6 7-ben választatott superintendensnek, kezdő-
dik a kerületi irományok rendes gyűjteménye. — Jegyzőkönyvekkel, 
helytartói intézményekkel, levelezésekkel, sőt ker. számadásokkal is 
ezentúl csaknem szakadatlanul találkozunk. 

A 17-dik és 18-ik századbeli okmányok összege 1541. Ezen iro-
mányokon kívül rendeztem még a K meg L alattiakat, vagyis a le-
véltárunkban létező könyveket s látogatási jegyzőkönyveket. Amazok 
részint bekötött kéziratok, részint nyomtatványok. 

A bekötött kéziratok (20 db) részben nagybecsű materiálét nyúj-
tanak. Említést érdemelnek: ai Matricula ordinatorum ab a. 1610— 
1670 in 4., Abrahamides, Fidicinus s superintendens utódaik eredeti fel-
jegyzéseivel; b) felavatási s esküminták s eff. 1610—1652. 4.; c) Ver-
rechnung über Empfang u. Auszgab bey dem ev. Bethausz der k. fr. 
Bergstadt Neusohl, v. 1. Jan .—31. Dec. 1697. Fol . ; d) Diarium super-
intendentale S. Rev. D. St. Pilárik 1 704 — 1709. 4 . ; e) História Superin-
tendentum distr. montani, fol., Michaelides, Hruskovics, Pohl, Szinovicz, 
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Hamaliar sajátkezű jegyzeteik; f) Ephemerides superintendentales ab a. 
1774. fol., Hruskovics s Hamaliartól; g) Acta religionaria per Franc. 
Domokos collecta 1691—1790. fol. 

A nyomtatványok (237 db.) nagyobbrészt iskolai értesítők. 
Az L. a. látogatási jegyzőkönyvek (20 db Fol.) közt kiváló figyel-

met érdemelnek : Liber visitationalis seculi XVII. , vagyis Melikius, 
Sextius s Lány Gergely superintendenseknek látogatási jegyzőkönyve 
1613—1665. fol., valamint Protocollum in quo exstant conscripti pro-
ventus templorum etc. 1636—1669. fol. — fájdalom mindkettő rongált 
állapotban. — Hruskovicstol fennmaradt egy töredék 1745-ből, azon-
kivül vannak képviselve következő superintendensek: Hamaliar 3 kötet-
tel, Lyci 1, Lovicli 3, Dr. Szeberényi János 7, Dr. Székács J . 1-el. 

Kötelességemnek tartom továbbá megérinteni, hogy részint jegy-
zőkönyveinkben, részint leltárainkban egyes okmányok nyomaira akad-
tam, melyek az általam átvizsgált korban levéltárunkban még fel valá-
nak lelhetők, de onnét azóta eltűntek. — Igy hibázik a Matrica ordi-
natorum in districtu montano ab a. 1704—1785, mely még 1786 ban 
emlittetik; szintúgy hiányzik Protocollum visitationale distr. mont. ab 
a. 1736 —1745, eltűnt továbbá Bél Mátyásnak két levele, nem is em-
lítve az „Acta synodália"-kat, melyek a felügyelői levéltárnak XVII-ik 
csomagát képezvén, nem csak az 1791 -ki zsinatnak eredeti kánonjait, 
hanem más idevágó iratokat is tartalmaztak. 

Midőn végül megjegyezném, hogy a m. é. határozatnak, mely sze-
rint a kerület határain belől megjelenő könyvek egy-egy példánya a 
ker. levéltárnak beküldendő, csak is Bierbrunner G. lelkész úr tett 
eleget, kiváló tisztelettel maradtam Budapesten, 1879. aug. 15-én, a 
ft, kerületi gyűlés alázatos szolgája Doleschall Sándor, levéltárnok. 

Levéltárnok urnák kimerítő jelentéseért és a levéltár 
rendbehozása körüli sikeres fáradozásáért köszönet szavaz-
tatik, a kerület múlt évi határozata, hogy a kerület határain 
belől megjelenő könyvek egy-egy példánya a kerületi levél-
tárnak beküldendő, most is megujittatik, egyúttal a pest-
megyei esperesség és a beszterczebányai egyház odautasit-
tatnak, hogy első Pohl superintendens könyvtárának, utóbbi 
a Gosecz Gábor és neje Bezeg Katalin által tót asceticus 
könyvek kiadására tett és 1749. évben a beszterczebányai 
egyház által átvett 1500 frtnyi alapítványnak hollétéről a 
jövő évi kerületi gyűlésnek tegyenek jelentést. 

36. A mult évi jkv. 21-dik pontja alatt foglalt kerületi határo-
zatra vonatkozólag az állandó kerületi pénzügyi bizottság részéről az 
jelentetvén, liogy ezen határozatnak részint az idő rövidsége miatt, 
részint mivel a levéltár rendezése még be nem fejeztetett, mindekkoráig 
eleget nem tehetett, 
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A kerületi közgyűlés az állandó kerületi pénzügyi bi-
zottságot az alapitványokróli jegyzék elkészítésére és a Geier-
féle alapítvány hollétének és állapotának kiderítésére újból 
megkeresi s ebbeli jelentését a következő kerületi gyűlésig 
elvárja. 

37. Olvastatik a kerületi özvegy- és árvaintézet számadásai meg-
vizsgálására az 1878-ki kerületi közgyűlés által kiküldött bizottság 
következő jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: nagytiszt. Hrenesik Károly, mint elnök, Scholz Vil-
mos, Händel Vilmos, Almán Dani bizottsági tagok. 

1. Előterjesztetvén az 1878-dik zárszámadás, az minden tételében 
behatóan megvizsgáltatván, özvegy-árva intézetünk jövedelme a követ-
kező vala: 

a) Az 1877-ik évi maradvány . . . . 14537 frt 04 kr. 
b) Az 1878-ik évi járulékokból befolyt . 1206 frt 38 kr. 
c) Az önkénytes adományok összege . . 78 frt 34 kr. 
d) Kamatokból befolyt 1414 frt 56 kr. 
e) A felment vény i díjakból s ezek időközi 

kamataiból 425 frt — kr. 
f) Az államsegélyből megszavaztatott . 600 frt — kr. 

Összes bevétel: 18261 frt 32 kr. 
Az összes kiadás ellenben 151 frt 64 kr. 
Marad, mint tényleges vagyon: 18109 frt 68 kr. 

2. Az intézetnek ezen kimutatott vagyona, következőleg van elhe-
lyezve : 

a) Magán-kötvényekben, pupilláris biztonság 
mellett Békés-Csabán 11000 frt — kr. 

b) A békés-csabai népbankban . . . . 6829 frt 68 kr. 
c) A selmeczi „ „ . . . . 280 frt — kr. 

Összesen: 18109 frt 68 kr. 

Megjegyzendő, hogy a magán-kötvényekben elhelyezett pénz 
8%-tólit hoz. 

Tőkegyarapodás 1878-ban: 3572 frt 64 kr. 
3. Az intézet tagjai közül meghaltak 1878 folyamában: Massányi 

Mihály, lévai (Bars), Nógrádban Maróthy Dani nagy-libercsi s Berthan 
Pál, lesti lelkész, d'orkos Károly orosházi lelkész halála nincsen beje-
lentve. Megfogyott tehát az egylet 4 taggal. 

4. U j tagokul beléptek: Békésben, ifjabb Jeszenszky Károly, mező-
berényi: Hontban, Bújna Márton bakabányai s Nógrádban: Fa rkas 
Géza, alsó-bodonyi lelkészek. Az összes létszám e szerint: 165 t ag ; 
egygyel kevesebb mint tavaly. 
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5. A segélyezett özvegyekből meghaltak: Zelenka Dánielné va" 
nyarezi lelkész özvegye s Takács Pálné, a csiktarcsai tanító özvegye. A 
nytigdíjt azonban hátrahagyott kiskorú árváik kapták — Az elhalt 
Takács Pálné fia Pál, ez év folyamában 19-ik életévébe lépvén, elesik 
alapszabályaink értelmében a további segélyezéstől. 

6. A megözvegyült Bertán Pálné s Torkos Károlyné, nyugdíjuk 
iránt még eddig nem jelentkeztek. 

7. Segélyezendő fél (özvegy v. az elhalt özvegy kiskorú árvái) 
van összesen: 17. — Alapszabályaink értelmében a folyó 1879 évre 
nyugdíjúl, az egyes félnek máris 20 frt o. é. jár . 

8. Hátralékban vannak járulékaikkal, még pedig 77-re s 78-ra 
Békésben : Torkos Káro ly ; Pestmegyében : Frenyó Nándor, tápiósze-
lei lelkész; 78-ra Békés-Csanádban, Lukács János, szemlaki tanító; 
Bács-Szerémben: Stenczel Károly, neudorfi lelkész; Hontban : Szil-
niczky Mihály egyház-maróthi tanító; Nógrádban: Bartholomaeidesz 
Gyula, kálnói —, Wladár Miksa, sziráki —, Terray Gyula, ezelőtt 
salgó tarjáni, jelenleg sajó-arnóthi lelkész, s Pohánka József, csővári 
taní tó; Zólyomban: Kuszy Gusztáv, badini tanító. Hátralékban van-
nak tehát összesen: 10-en; 6-tal kevesebb mint tavaly. 

9. Miután a számadás, szám szerint és érdemileg teljesen rendben 
találtatott, ajánljuk a mélt. s főtiszt, egyházkerületi gyűlésnek, adná 
meg a fáradhatlan pénztárnok úrnak, elismerés kifejezése mellett, 1878-ra 
a felmentést. 

Olvastatik továbbá a kerületi özvegy- és árvaintézet 1879. szeptem-
ber 7-én tartott közgyűlésének következő jegyzőkönyve. 

A kerületi özvegy-árva-intézet september 7-kén 1879. Budapesten 
főt. s nagyságos superintendens ur elnöklete alatt megtartott közgyűlé-
sének jegyzökönyve. Jelen voltak : Kossányi József, Áchim Ádám, Raab 
Károly, Kramár Béla, Margócsy József, Wladár János, Bachat Dániel, 
Belohorszky Gábor főesperesek; Bartholomaeidesz Gyula, Holles Dani, 
Linder Károly, Wladár Viktor, Moczkovesák János, Szeberényi Andor, 
Petz Gyula, Stelczer Frigyes, Kiss Endre, Moravcsik Mihály, Händel 
Vilmos — lelkészek; s mint vendégek: nagyságos Osztroluczky Géza 
és Batizfalvy István, gymn. tanár. 

1. A közgyűlés tudomásul veszi a számvizsgáló bizottság előter-
jesztett (s ide mellékelt) jegyzőkönyvét s elismerő szives köszönetének 
kifejezése mellett megadja a pénztárnok úrnak az ajánlatba hozott 
felmentést. 

2. Superintendens úr hathatósan ajánlja az özvegy-árva intézet 
ügyét a jelenvoltak figyelmébe; ily értelemben felhívandó jegyző-
könyvileg az egész kerület lelkészi ka ra ; egyszersmind megbizatik 
alberti lelkésztársunk Kiss Endre, hogy az özvegy-árva intézet felvi-
rágoztatását czélzó javaslatait, szabályokba foglalva, azokat tervezet-
képen a jövő évi közgyűlésen mutassa be. 

3. A főesperesek felhivandók, hogy az özvegy-árva intézet fennál-
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lása óta hivatalba lépett lelkészeknél, szorgalmazzák a fennálló hatá-
rozat értelmében, az intézetbe való belépést s hogy ezek járulékaikat a 
kamatokkal együtt fizessék le. 

4. Az új tanítókra nézve, az intézetbe való belépés egészen azok 
szabad tetszésétől tétetik függővé. 

5. A kimutatott hátralékosokra nézve oda utasítatnak a főespe-
res urak, hogy azok járulékait a kamatokkal együtt deczember végéig 
íe folyó évben) szedjék be s szolgáltassák át a pénztárnoknak. 

6. Omaszta László adós, előterjesztett kérvénye nem vehető 
tekintetbe. 

7. Értékpapírok, a milyenek a földhitelintézet papírjai, a pénztár-
nok által csak azon esetben veendők, hogyha az értékpapírok 6%-tólit 
jövedelmeznek s a készletben levő pénz nem volna fekvőségekre pupil 
biztosíték mellett elhelyezhető. 

8. A kérelmező egyházaknak csak pupil. biztosíték mellett adható 
kölcsön. 

9. A pénztárnok úr felkéretik, hogy a jövő évi közgyűlésre ter-
jeszsze be, az elaggott vagy munkaképtelen tagok s a visszamaradt, — 
nagykorú ugyan, de el nem látott árvák nyugdíjazására és segélyezésére 
vonatkozó teljes tervezetét. 

10. A pénztárnoktól beérkezett jelentés szerint, következő — a 
számvizsgáló bizottság jegyzőkönyvében feltüntetett hátralékosok lefi-
zették járulékaikat , ú. m. Stenczel Károly neudorfi, Bartholomaeidesz 
Gyula kálnói, Dedinszky János darázsi lelkész s Szilniczky Mihály, 
egyházas-maróthi tanító. 

Jegyzet te Händel Vilmos, selmeczi lelkész. 
Ezen jegyzőkönyvek tudomásul vétetnek, pénztárnok 

urnák az 1878. évre vezetett számadásaira nézve a felment-
vény megadatik, fáradozásáért köszönet nyilváníttatik, 
egyúttal a számvizsgáló bizottság tagjaiul Hrencsik Károly 
úr mint elnök, Händel Vilmos, Scholtz Vilmos és Hetsko Pál 
urak mint bizottsági tagok meg választatnak. 

38. Olvastatik Sámsonházának kérvénye, melyben az 1877. évben 
az államsegély alapból nyert 300 frtnyi kamatnélküli kölcsön vissza-
fizetése alóli felmentését kéri. 

Ezen kérvény az esperességnek rendeltetik kiadatni, oly 
végből, hogy a kérvényben előadottak iránt felvilágosítást 
szerezvén, erre vonatkozó jelentését az állandó kerületi pénz-
ügyi bizottságnak küldje be. Egyúttal az állandó kerületi 
pénzügyi bizottság megkerestetik, hogy az esperesség jelen-
tését Sámsonháza kérvényére vonatkozó saját véleményes 
jelentése kíséretében a jövő kerületi gyűlésnek terjeszsze be. 

39. Olvastatnak Chován Viktor, apatelki lelkész, Jeszenszky Nán-
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dor n.-szt.-miklósi lelkész és Valentinyi János aszódi tanitó folyamod-
ványai az államsegélyben való részesítés iránt. 

Az államsegély időközi kamataiból kivételesen Chován 
Viktor apatelki lelkésznek 100 frt, Jeszenszky Nándor 
n.-szt.-miklósi lelkésznek 50 frtnyi segélyezés engedélyez-
tetik. Valentinyi János kérvénye mint nem teljesíthető eluta-
síttatik. 

40 . Olvastatik a következő 28 papözvegynek, u. m. Jeszenszky 
Lina, Becker Flóra, Karner Jozefine, Bierbrunner Karolin, Polz Erzsé-
bet, Kovalovszky Karolin, Oertl Terézia, Vankó Sámuelné, Orgovan 
Pálrié, Placsko Istvánné, Szomora Józsefné, Longauer Lajosné, Am-
brozy Edéné, Sterczel Johanna, Braxatorisz Emilia, Lehotkay Teréz, 
Trsztyenszky Klára, Babilon Katalin, Korcsek Rozália, Zvarinyi János, 
árvái Valentinyi Jánosné, Horeczky Jánosné, Mocskonyi Nátháimé, 
Elefant Mihályné, Melna Mihályné, Zámolyi Józsefné, Urbanszky Já-
nosné, Braxatorisz Andrásné kerületi segély érti folyamodványa. 

A kerületi közgyűlés a folyamodó papözvegyeket egyen-
ként 10 frt, összesen 280 frtnyi segélyben részesítetni hatá-
rozza és a pénztárnokot ezen összegeknek a kerületi pénztárból 
leendő kifizetésére utasítja. Az időközben elhalt papözvegyek 
helyett a 10 frtnyi segély azok árváinak kiadandó. 

41. A m. évi jegyzőkönyv 29. pontja kapcsában egyik esperesség 
részéről az utasítások német és tót nyelven való kinyomatása sür-
gettetik. 

Tekintettel arra, hogy a lelkészválasztási szabályzat 
még végleg el nem készült, és ezen közgyűlés által admi-
nistratori és tanítóválasztási szabályzat elkészítése is elha-
tároztatott, mindezek pedig az utasítások kiegészítő részét 
képezendik, az utasítások tót és német nyelven való kinyo-
matása ez időszerűit még czélszeriinek nem találtatott. 

42 . Olvastatik a beszterczebányai gymnasium kérvénye stipen-
diumokra fordítandó 100 frt segély megszavazása iránt. 

A beszterczei gymnasium kérelmének hely adatik és ré-
szére ösztöndijakra a kért 100 frt a folyó évre is utalvá-
nyoztatik. 

43 . Minthogy a selmeczi lyceum részéről a kerületi közgyűlésen 
jelentetett, hogy hallomás szerint a beszterczei gymnasiumban a ma-
thesis csak tót nyelven adatik elő és a tanulók az V. osztályba átmen-
vén, ott a mathesisban magyar nyelven történő előadásokat követni 
képtelenek. 
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A zólyomi főesperes úrtól ezen ügyben a jövő kerületi 
közgyűléshez biztos alapokra fektetett jelentés elváratik. 

44 . Az erdélyi református egyházkerület igazgató tanácsának 
átirata, melyben a bányai egyházkerületet arról értesiti, hogy az er-
délyi egyházkerület közzsinata által elválasztott házastársak egyike 
róm. kath. nőt vévén és később kath. neje ellen válópert indítván, a 
róm. kath. püspöki szentszék az erdélyi ref. egyházi törvényszék által 
elválasztott református házastársak házasságát felbontatlan érvényben 
állónak kimondotta és az elválasztott férj által kath. nővel kötött fri-
gyet a törv. kellékek nélküli érvénytelen házasságnak nyilvánította, 
tehát az erdélyi ref. egyházkerület Ítéletét felülvizsgálta, sőt azt érvény-
telennek nyilvánította, az erdélyi ref. egyházkerület püspöke a miatt 
a nagym. minisztériumhoz felterjesztést intézett és mivel a minisztérium 
válasza ezen sérelem orvoslásáról nem intézkedett, a róm. kath. szt.-szék-
nek az erdélyi ref. egyházi törvényszék jogkörébe való beavatko-
zása miatt egyházkerületi közgyűlésen óvást tett s ezen óvásról az 
összes hazai protestáns egyházkerületeket értesíttetni, a közoktatási 
minisztériumhoz pedig ujabb felirat intézését elhatározta. 

Tudomásul vétetik. 

45. A mult évi jegyzőkönyv 35. pontja kapcsában jelenti a super-
intendens ur, hogy a kerületi névtár kiadósat azért nem eszközölte, 
mert egyetemes névtár kiadása elhatároztatván, a kerületi névtár külön 
kiadása felesleges és hiába való költekezés lett volna. 

Helyeslő tudomásul vétetik. 

46. Olvastatik Krupecz István, Kovácsik Gyula és Jungmann 
Géza hittanjelölteknek a kerületi ösztöndíjban leendő részesítésökért 
benyújtott folyamodványa, 

kérelmöknek hely adatik, s a fenálló rendszabályok megtar-
tása mellett, folyamodóknak egy, úgymint az 1879/80-dik 
tanévre, ezúttal fejenként 50 frt kerületi ösztöndíj utalvá-
nyoztatik. 

47. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 45-dik pontjának kapcsá-
ban, meghallgatja a kerület, a jelen gyűlésből kiküldött bizottság 
jelentését az egyházi épületeknek kerületszerte javasolt általános biz-
tosításáról, mely jelentésnek tárgyalása folytán kitűnvén, hogy az 
esperességek ez ügyben saját különböző viszonyaik szerint eddig is 
különféleképen intézkedtek, s együttes intézkedés a je len körülmények 
között nem foganatosítható, 

a közgyűlés ezen javaslatot mellőzi. 

48. Ugyanazon jegyzőkönyv 46-dik pontjának kapcsolatában, 
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melyben az esperességek felhivat tak: nyilatkozzanak, óhajtják-e a ke-
rületi tanítóképző intézetet általában, s ha igen, hol és milyen körül-
mények között felállítani: az esperességek nyilatkozatából kitűnvén, 
hogy az intézet létesülését minden esperesség óhajtja, felállítása helyéül 
azonban négy esperesség Szarvast, másik három Selmeczet, egy Besz-
terczebányát kívánná, egy pedig égyelőre semleges maradt ; 

a kerület, a tanítóképző-intézet felállítását elvben elhatározza, 
szervezetének s életbe léptetése módozatának kidolgozását 
azonban előlegesen szükségesnek látja egy bizottságra bizni, 
melyeta főtisztelendő superintendens úr elnöklete alatt, Petz 
Gyula, Sárkány János, Doleschall Sándor, Händel Vilmos, 
Thebusz János és Benka Gyula urakból küld ki, a kiknek 
utasításúl adja, hogy csak a négy, illetőleg három esperesség 
által javasolt két helynek figyelembe vételével dolgozzák ki 
tervezetüket, mely — a lehetséghez, képest — a jövő évi 
gyűlésre lesz beterjesztendő. 

49. Olvastatik az idei gyűlés jk . 2-dik pontjában kiküldött bizott-
ságnak a nm. minisztérium által kiadott gymnasiumi tanterv felől be-
terjesztett jelentése, mely szerint a bizottság azon véleményben van, 
hogy habár a közlött miniszteri tantervnek határozottan sok az előnye, 
ez azonban a jelen évben már csak azon oknál fogva sem léptethető 
életbe, mert tanintézeteinkben a tanítás, az eddig még érvényben lévő 
acsai tanterv alapján már folyik, s hogy e tanterv még a jövőben és 
egészbeni elfogadása esetén is, csak fokozatosan lenne alkalmazásba 
vehető. Oly fontos iskolai ügyben pedig, minő a tanterv változtatása, 
az eddigi autonomikus gyakorlat a megtartandó, s tanintézeteink, mint 
illetékes tényezők, lennének véleményük nyilvánítására felhivandók. 
Ennek folytán a bizottság azt javasolja : méltóztassék a kerületnek e 
tantervet a kebelbéli tanintézeteknek oly felhivással kiadni, hogy az 
iránti véleményeiket benyújtsák s egyúttal az acsai tanterven netalán 
szükségeseknek látszó módosítások iránt is nyilatkozzanak. 

A kerület, az immár 10 év óta fenálló s elég alkalmas-
nak és czélszerűnek bizonyúlt acsai tantervet továbbra is 
fentartja, a mennyiben azonban azon netalán szükséges mó-
dosítások volnának kívánatosak, melyekhez a közlött mi-
niszteri tanterv is szolgáltathatna anyagot, ez, a keriiletbeli 
összes középiskoláknak betekintés végett leküldetik, s azok 
egyszersmind úgy e felől vélemény adásra, mint az acsai tan-
terv netalán szükséges módosítását indítványozó javaslataik 
beküldésére ezennel felhivatnak. 

50 . Olvastatik a jelen gyűlés jegyzőkönyve 11. pontjában kikül-
dött bizottság jelentése az újpesti leánygyülekezetnek exfiliáltatása, 
illetőleg a pestmegyei esperességhez tartozó rákos-palotai egyházhoz 
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leendő affiliáltatása tárgyában, mely szerint egyrészről kitűnvén az, 
hogy a nevezett leánygyülekezet a budapesti magyar-német egyházzal 
1874-ben kötött szerződéséből folyó kötelességeit teljesíteni több izben 
elmulasztotta, s igy a szerződést maga tényleg megszűntette, minek 
folytán viszont a budapesti anyagyülekezet a szerződést a maga ré-
széről szinte felbontottnak tekinti, s helyi körülményeinél fogva, sem 
az, sem a budapesti német egyház Újpestet leánygyülekezet gyanánt 
magához ujabban nem csatolhatja, — kitűnvén másrészről az is, hogy 
e sok legfontosabb érdeket koczkáztató rendezetlen állapot mielőbbi or-
voslást igényel, mely legczélszerűbben a pestmegyei esperességhez 
tartozó rákos-palotai egyházhoz leendő afüliáltatás által lenne elérhető, 
— a bizottság azt javasol ja: hogy az eddigi anya és volt leánygyüle-
kezete közti szerződés hatályon kivül helyeztetvén, erről a budapesti 
esperesség értesítendő, s az iratok, az illetékessé válandó pestmegyei 
esperességhez azzal teendők át, hogy az újpesti hivek egyházi s ezzel 
kapcsolatos iskolai ügyét kezébe vévén, annak czélszerű ellátásáról, 
az egyház meghallgatásával sürgősen intézkedjék. 

A kerület, e javaslatot magáévá téve, az újpesti leány-
gyülekezet. által különben is meg nem tartott szerződést ha-
tályon kívülinek nyilvánítja, az exfiliatióba, valamint a pesti 
megyei esperességhez történendő affiliatióba beleegyezését 
adja, s ezennel úgy a budapestvárosi mint a pestmegyei 
esperességeket utasítja, hogy a törvényszerű tárgyalás végett 
egymással érintkezésbe lépjenek, s az ügynek mielőbbi be-
fejezéséről a főtisztelendő superintendens úrhoz jelentésüket 
beterjeszszék. Az időközi egyházi cselekményekről vezetett 
anyakönyvekre vonatkozólag, a jövőre a pestmegyei, a múltra 
nézve, a budapesti főesperes urak utasítatnak egyetértőleg 
intézkedni, hogy azok teljes rendbe hozassanak, s illetőleg 
rendben vezettessenek. 

51. Tárgyaltatik a nógrádi esperesség indítványa a Roth-Teleky 
Johanna-féle végrendelet revisió alá vételéről, mely szerint kérelem 
lenne intézendő a mélt. és főt. egyetemes gytilés elé, hogy a stipen-
dium osztó bizottság tagjai újra választassanak, a 4 superintendens 
hivatalból a bizottság tagjai közé fölvétessék, s általában a végrendelet 
olvastassék el, revisió alá vétessék. 

A kerület ezen indítványt magáévá teszi, s utasítja az 
egyetemre menő követeit, annak pártoló felterjesztésére. 

A gyűlés negyedik napja, szeptember 10-dikén. 

52. Főtisztelendő superintendens úr előterjeszti, hogy a mig az 
elaggott vagy hivataloskodásra képtelenekké vált lelkészek sorsának 
enyhítéséről, kerületi intézkedések, — az elemi tanítókéról viszont se-
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gély és nyugdíjintézetek nyújtanak kisebb-nagyobb mértékben vi-
gasztalást : addig a közép iskolai tanárok, kik elerőtlenedésük esetén 
magokat mások által nem helyettesítethetik, mindeddig — kevés ki-
vétellel — majdnem teljesen nélkülöznek oly intézményeket, melyek 
napjaik súlyosabbakra fordultával anyagai gondjaikat legalább némi-
leg enyhíthetnék. Nagy ideje tehát* immár, hogy a kerület egy általá-
nos tanári nyugdíjintézetet létesítsen, melynek első alapköve gyanánt 
a két utóbbi évben gyűjtött Székács-alapot kivánná letétetni, s ahhoz 
egyszersmind a kerületi pap- és tanárgyámolda összegeit csatoltatni, 
s mindkettőt, együttesen minden időkre Székács-alap czimen gyümöl-
csöztetni a tanári nyugdíjintézet javára, s ezt annál inkább, mert az 
utóbb említett pap- és tanárgyámolda, főleg Székács József kezde-
ményezése folytán jött létre, s igy illő, hogy ez is alapítójának 
nevét s emlékezetét őrizze meg az utókor számára, s tegye áldottá, 
azon áldásaival, melyekkel a szenvedők sorsát enyhíteni segítené. 
Minthogy azonban ily nagy fontosságú ügy, tüzetes megfontolást és 
pontos számítást igényel, az előmunkálatok megtételére egy bizottság 
kiküldését javasolja. 

A kerület egy szívvel-lélekkel magáévá teszi főpászto-
rának az intézet felállítását javasló ezen üdvös és kegyeletes 
indítványát, s a tanári nyugdíjintézet megalapításának szük-
ségét ezennel kimondja. A fölállítás módozatának kidolgozá-
sára pedig, melyhez a javaslatban említett alapok odacsatol-
tathatása megvizsgálásának kérdése is utasítatik, főtiszte-
lendő és nagyságos I)r. Szeberényi Gusztáv superintendens 
úr elnöklete alatt, Achim Ádám, Fabiny Teofil, Breznyik Já-
nos, Scholz Ágost budapesti főgymnasiumi tanár, Händel 
Vilmos, Horváth János, békés-csabai igazgató tanár és Hun-
falvy Pál urakból álló bizottságot küld ki, s felhívja a kidol-
gozott tervezetnek, a jövő évi kerületi gyűlésre leendő beter-
jesztésére. 

53. A bácsi esperesség jelenti, hogy Uj-Pazua környékén, több 
leánygyülekezetben, mintegy 600 ágostai hitv. evangy. lélek él elszór-
tan, kiknek lelki gondozására a legnagyobb szükség lévén, az espe-
resség egy vándor-lelkész állomást alapított, melynek fentartásához a 
liivek 400 frt, maga az esperesség pedig szinte évenkint 100 frt összeg-
gel járulnak, s ez intézkedéstől a legüdvösebb eredményt várják, ké-
rik azonban a kerület helybenhagyását. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul e jelentést, s a, 
bácsi esperesség ezen intézkedését helybenhagyja. 

54. Olvastatik a losonczi egyház folyamodványa, melyben előadja, 
hogy a nógrádi esperesség 1874. évi 43. p. alatt hozott határozata 
szerint, a losonczi állami tanító-képző intézetben működő vallástanár 
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javadalmazására évi 250 frt segélyt szavazott meg, mely segélynek 
alapját, az eddigi iskolai pénztár volt képezendő. Ezen 250 frt, az 
1878-iki esperességi gyűlésig valóban akadálytalanul ki is szolgálta-
tott, azonban 1878-ban, egy — e végre összebítt bizottság tervezetet 
dolgozott ki, mely szerint ott legalább 1000 frttal díjazandó vallásta-
nári szék szervezése volna szükséges, mi olyképen lenne eszközölhető, 
ha a bányakerület 400, a nógrádi esperesség pedig külön 100 frttal 
járulna az állam által a tót nyelv és a képző intézeti vallástanításért 
fizetett 400 frt évdíjhoz. Egy ily feltételes határozat alapján s be sem 
várva a legközelebbi esperességi gyűlést, melyen e tervezetre adandó 
kerületi határozat már előterjeszthető lett volna: az elnökség, a 250 
frtból előlegesen, a meghatározott ezélra csak azon 100 frt kiadatá-
sát rendelte el, — melynek érvényre emelkedése, a még akkor meg 
sem tartott kerületi közgyűlés kedvező határozatától függött; 150 frt 
kifizetését pedig az esperességi pénztárnál letiltotta. A losonczi egy-
háznak ezen letiltás visszavonását kérő megkeresése eredménytelen 
maradt ugy az elnökségnél, mint utóbb magánál az esperességi gyű-
lésnél is, melyen már az 1878-dik évben megelőzőleg közigazgatási 
pénztárrá változtatván át az esperességi iskolai pénztár : most, meg-
szavaztatás nélkül mondta ki az elnökség azon végzést: hogy a loson-
czi állami képző-intézetben és főgymnasiumban alkalmazott vallásta-
nítónak évi 100 frt, és a közigazgatási, volt iskolai pénztárból netalán 
felmaradó felesleg adassék ki fizetésül. A losonczi egyház az ekké-
pen kimondott határozatot ha nem is magára nézve sérelmesnek, hanem 
a vallástanítás ügyére nézve a mennyiben ez által a vallástanító meg-
élhetése van koczkára téve, a leghátrányosabbnak tekintvén: kéri a 
nógrádi esperesség határozatait érvényteleneknek kimondatni, s elhatá-
rozni, hogy az iskolai pénztár, eredeti rendeltetésének visszaadassék, a 
vallástanítónak pedig 1874-ben megszavazott évi 250 frt teljes díja 
kiszolgáltatni elrendeltessék. 

A kerület a nógrádi esperesség határozatát, alakiság 
szempontjából kifogás alá esőnek nem tekintheti, s ez irány-
ban intézkedést tenni nem kiván; anyagi szempontból azonban, 
a folyamodvány azon állításának tisztázása végett, hogy is-
kolai pénztár fordítatott volna közigazgatási czélokra: ezen 
ügy azon meghagyással adatik ki a nógrádi esperességnek, 
hogy a kerület jövő évi gyűlésére, okadatolt jelentését beter-
jeszsze. A mi végül a vallástanítás sükeres folytathatásának 
aggodalmat keltő oldalát illeti, a kerület, e nagy baj orvos- -
lására, illetőleg megelőzésére, kész ez úttal azon áldozatot 
is meghozni, hogy saját pénztárából utalványoz 150 frtot, 
egyelőre egy évre, a losonczi állami tanító képzőben működő 
vallástanár díjazására. 

55. Olvastatik Gyura Albert kis-zellői lakosnak, mint a kis-zellői 
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egyház felügyelőjének folyamodványa, melyben a nógrádi esperesség 
1879-ik évi közgyűlésének, a kis-zellői nyugalmazott lelkész, Galli La-
jos nyugalmaztatása tárgyában hozott határozatát megváltoztatni kéri : 

Azon meghagyással szállítatik le az illetékes nógrádi 
esperességhez, hogy a jövő kerületi gyűlésre, az ügy elinté-
zéséről jelentését beterjészsze. 

56. Olvastatik Kovátsik József balassa-gyarmati ev. néptanítónak 
folyamodványa, melyben a reá nézve állítólag sérelmes tandíj változta 
tás ügyében a nógrádi esperességi gyűlésnek f. évi julius 1-én hozott ha-
tározata ellen kér orvoslást: 

Leküldetik az illetékes nógrádi esperességhez, azon 
meghagyással, hogy a kerület jövő évi gyűlésére az ügyet 
ok- és előirataival ellátva, — felterjeszsze. 

57. A zólyomi esperesség részéről jelentetvén, hogy consistoriumá-
nak elnöke a közte és a törvényszék birái közt folytatott hivatalos le-
velezésnél, a postai díjmentességben nem részesül, minek orvoslását kéri: 

t 
Epen a jelen közgyűlés folyamában lévén eléterjesztve 

a m. minisztérium idevágó rendelete, a zólyomi esperesség e 
jegyzőkönyv 33-dik 54. alpontja megfigyelésére utasítatik. 

58. A pestmegyei főesperes jelentvén, hogy Endrelfy János, pest-
megyei fóthi lelkész, a békési esperesség szentesi egyházának hiványát 
elfogadván s azután visszautasítván, ezért a békési egyházmegye 
nt. esperese által az uti költségek kétszeres megtérítésére Ítéltetett. Mint-
hogy az utasítások nem mondják ki, hogy ily esetben, midőn egy ide-
gen esperességbeli pap, az egyszer elfogadott hiványt visszautasítja: 
melyik egyházmegye özvegy-árva intézete számára tartozik az uti költ-
ségek kétszeresét megadni, továbbá minthogy különösen veszi ki magát, 
hogy egy egyházmegye lelkészét más esperes, más egyházmegye javára 
bírságolja: a pestmegyei esperesség nézete az, hogy ily esetben a bír-
ság a kerületi özvegy-árva intézet javára folyjon be, s kéri ezt kerüle-
tileg is kimondatni: 

Az utasításoknak betűjéből ugyan nem, de értelméből 
világosan kitűnvén, hogy az ilyen összeg csak azon esperes-
ség özv.-árva pénztárát illetheti, melyhez azon gyülekezet 
tartozik, mely az előbb elfogadott, utóbb meg visszautasított 
hiványt kiállította, a békési esperesség eljárását a kerület 
törvényesnek nyilvánítja 

59. A barsi esperesség részéről jelentetvén, hogy Pittner Pál , 
nagyszelezsényi tanító, az országos tanítói nyugdíj befizethetésének ér-
dekében kereste meg az esperesség közbenjárását, mely viszont az 
ügyet a kerület elé terjeszti : 
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Az ügy elintézése az illetékes barsi esperességliez uta-
sít atik. 

60. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván 
hitelesítetett. 

61. Ugyanezen tárgy kapcsolatában, a mai gyűlés összes pontjai 
nak hitelesítésére 

f évi September 12-dikének reggeli 8 órája tűzetik ki, 
s a hitelesítésben részvételre, az esperességek elnökségei s 
a kerület minden itt lévő tagjai felhivatnak. 

62. Ezzel a napirend ki lévén merítve, főtiszt, superintendens úr 
emel szót, s a kerület küldötteinek szives istenhozzádat mondva, indít-
ványozza, hogy a közgyűlés, helyettes elnökének, méltóságos Fabiny 
Teofil urnák, kitartó, szíves fáradozásáért köszönetet szavazzon: 

A közgyűlés örömmel teszi magáévá ez indítványt, s leg-
melegebb köszönetét jegyzőkönyvében kifejeztetni határozza 

63. A jegyzőkönyv a 62 pontban foglalt határozat szerint 
hitelesítetett. 

Fabiny Teofil 
helyet tes elnök. 

l)r. Szeherényi Gusztáv, 
Superintendens. 

i 

Dr. Szelényi Károly 
a ke rü l e t világi jegyzője. 

Gyory Vilmos 
a ke rü l e t egyházi jegyzője. 



F Ü G G E L É K 
az ágostai hitv. evagy. bányai egyházkerület 1879-dik évi közgyű-

lése Jegyzőkönyvéhez. 

A papválasztás szabályzata. 

(A kerületi utasítások XII-dik része, negyedik szakaszának ujabb 
2—14 terjedő pontjai gyanánt. Szentesítést nyert és kihirdettetett az 

1879-dik évi kerületi közgyűlésen.) 

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 1871-ik évi közgyűlésén 
megerősített utasítások XII . része negyedik szakaszának 2 — 6-ik pontjai 
hatályon kivül tétetnek, s ezek helyett a következő pontokban foglalt 
szabályok lépnek életbe : 

2. Az esperes főgondjai közé számítsa a megürült papi hivatal 
szabályszerű betöltését. Megürül pedig a papi hivatal : 

a) ha a pap hivataláról lemond. A lemondás, legyen az akár a 
papi hivatalról való végleges lemondás, akár csak más egyház meg-
hívása elfogadásának következménye s csupán csak azon egy egy-
házra vonatkozó, csak akkor tekinthető befejezettnek, ha az nemcsak 
az illető egyház előtt történik, hanem az espereshez is beterjesztetik. 
A lemondó pap tartozik hivatala kötelességeit pontosan teljesíteni mind-
addig, mig azoktól az esperes intézkedése fel nem menti; 

b) ha a pap hivatalától egyházi törvényszék Ítélete által elmozdít-
tatik, miről az esperes a szükségképen kezeihez jutó Ítéletből értesül; 

c) ha a pap meghal. A halálesetet a felügyelő, s a hol az nincs, a 
gondnok vagy a tanító tartozik rögtön az esperesnek jelenteni. 

3. Értesülvén az esperes a papi hivatal megürüléséről, lehető leg-
rövidebb idő alatt személyesen, vagy akadályozása esetében megbí-
zottja által, a hely szinén intézkedik, hogy az egyház az üresedés ideje 
alatt sem a lelkiekben, sem az anyagiakban kárt ne szenvedjen. Neve-
zetesen : 

a) A felügyelőnek vagy gondnoknak jelenlétében leltárba véteti 
az egyház anya- és jegyzőkönyveit, okmányait, iratait és egyéb a 
pap kezelése alatt volt egyházi tárgyakat , s a két példányban kiállí-
tott leltárt aláírja s a felügyelővel vagy gondnokkal a lá írat ja ; az egyik 
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példányt átveszi az esperesség számára, a másik példányt kézbesíti a 
felügyelő vagy gondnoknak az egyház számára. Ha a pap-halála ese-
tében az esperes vagy megbízottja nem érkezhetnék meg a temetéshez, 
az addig is a felügyelő vagy gondnok által gondozás alá vett egyházi 
tárgyakról a leltárt a temetési szertartást végző pap köteles a temetés 
után elkészíttetni, s az egyik példányt az espereshez beküldeni. 

b) A mely egyháznak több papja van, a hivatalban maradott a 
leltározott tárgyakat kezelés végett azonnal átveszi; ellenkező esetben 
azok megőrzés végett a megválasztandó pap beigtatásáig, — az anya-
könyvek és fontosabb okmányok és tárgyak zárt és lepecsételt szek-
rényben a felügyelőnek — esetleg gondnoknak adatnak át. 

, c) A mely egyháznak több papja van, a hivatalban maradott 
vagy maradottak a hiányzónak minden hivatalos teendőit, szükség ese-
tében a szomszéd papok segítségével, az üresedés szabályszerű ideje 
alatt ingyen végezni tartoznak, — erre azonban a szabályszerű időn 
túl nem kötelezhetők; a hol pedig csak egy rendes papja van az egy-
háznak, s az elhalt vagy távozott : az esperes gondoskodik az egyház-
nak ellátásáról a szomszéd papok időnkénti kiküldése, vagy esetleg 
helyettes pap kinevezése által. 

d) Ha az elhalt pap után özvegy és árvák maradtak, intézkedik 
az esperes, hogy azok, az esperesség szabályai szerint, a félévi, illető-
leg egy évnegyedi papi jövedelmet csonkítlanul megkapják. 

e) Ugyanazon alkalommal figyelmezteti az esperes vagy megbí-
zottja az egyház elöljáróit azon szabályokra, melyek a szükségessé 
vált papválasztás körül megtartandók lesznek. 

4. A más egyházba költözött vagy hivataláról végleg lemondott 
pap helyébe az egyház azonnal választhat, — de legkésőbb 1U év le-
folyása alatt tartozik választani papot ; az elhalt vagy elmozdított pap 
helyébe azonban — ha családos volt, 1

 4 év, illetőleg V2 év előtt csak 
azon esetben választhat papot, ha korábban megválasztott papját azon 
időre, melyben a papi jövedelem az elhalt vagy elmozdított pap csa-
ládját ileti, kárpótolja ; ez esetben az elhalt pap családja is csak tel-
jes kárplótlás mellett köteles a lakást az évnegyed, illetőleg félév le-
telte előtt elhagyni. 

5. Az üresedés szabályszeriileg meghatározott idejének első har-
madában az esperes az illető egyházban közgyűlést tart, vagy tartat , 
melynek határnapja az egyházban egy héttel előhb kihirdetendő, s melyen 
maga vagy megbízottja elnököl. Ezen közgyűlésen: 

a) elrendeli a választók névsorának összeállítását, s annak esz-
közlésére bizottmányt nevez ki, kijelentvén, hogy abba az egyház lel-
készein, tanárain és tanítóin kiviil az egyháznak csak azon férfitagjai 
vehetők fel, kik az egyházi adót vagy illetéket rendesen fizetik, s a 
folyó évi egyházi adón vag3T illetéken kiviil hátralékban nincsenek ; 
— az összes hátralékok lefizetése által azonban módjában áll minden-
kinek szavazatjogát biztosítani a választást megelőző nap déli 12 óráig, 

6 
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a midőn a választók lajstroma bezárandó s az összeállító bizottmány 
által aláírandó. Rendelést tesz, hogy a választók lajstroma egy, min-
den illetékesnek hozzá férhető helyen a valasztast megelőző két héten 
át kitéve legyen, hogy a netán tévedésből kihagyottaknak idejok és 
módjok legyen szavazatjoguk iránt felszólamlani; 

b) megnevezi azokat, kiket a jelölésbe a maga részéről felvétetni 
kíván, s felszólítja a közgyűlést : kiván-e a megnevezetteken kívül az 
egyház részéről is a jelöltek sorába egy vagy két férfiút felvétetni ? 
Ha az egyház az esperes vagy megbízottja által nevezettek jelölésébe 
megnyugszik, illetőleg esperes és egyház a jelölendők iránti nézetben 
találkoznak, a jelöltek névsorát, — legfölebb hármat — végleg meg-
állapítja ; ha ellenben az egyház szintén egy vagy két jelöltet nevez, 
az esperes saját jelöltjei mellé ezt vagy ezeket is, ha azok az alábbi 
pontban elősorolt kellékeknek megfelelnek, felveszi, ugy hogy a jelöl-
tek száma összesen legfeljebb négy legyen. 

c) Ugy az esperes, valamint az egyház csak olyanokat jelölhet-
nek, k ik : 

aa) hittani tanulmányaikat szabályszerűen végezték; 
bb) éltök 24-ik évét betöltötték; * 
cc) testileg lelkileg épek: 
dd) magyar honpolgárok; 
ee) kanonszerii vétség miatt a papi hivataltól itéletileg nincse-

nek eltitva, vagy ilynemű kereset alatt nem állanak. 
d) Az esperes a jelölésnél első sorban a saját esperességebeli ér-

demes férfiakra lesz tekintettel, s oda fog hatni, hogy ezekre az egy-
ház is saját jelölésénél tekintettel legyen: de nem akadályozhatja 
hogy az egyház kívánságára más esperesség vagy egyházkerületbeli 
is fel ne vétessék a jelöltek sorába; más egyházkerületbeli azonban 
csak akkor jelölhető ki, ha az esperes akár közvetlenül, akár a super-
intendens utján teljes meggyőződést szerzett, hogy a jelölendő az előbbi 
pontban előirt kellékeknek megfelel. 

e) A jelöltek névsora megállapíttatván, az esperes vagy megbí-
zottja kitűzi a próbaszónoklatok határnapjait. 

6. Az esperes a jelölteket a megállapított sorrendben és kellő idő-
ben hivatalos levéllel kiküldi az illető egyházban tartandó próbaszó-
noklatra, melyek mindegyikénél valamely paptársa által képviselteti 
magát, ki neki az eredményről jelentést tesz. 

7 ,Ugyaje löl teket valamint az esperest smegbizottaitfuvarral, útikölt-
séggel, az egyházban szállással és élelmezéssel a választó egyház látja el. 

8. Ha az egyház előtt ugy saját valamint az esperes jelöltjei 
eléggé ismeritek, jogában áll az egyháznak a próbabeszédek mellőzé-
sét, vagy az egyik vagy másik jelöltnek a próbabeszéd mondása alól 
való felmentését kérni, mit az esperes meg nem tagad, ha azt a köz-
gyűlés szavazatjogosult tagjainak a/a része kívánja. 

9. Akár az előbbi pont értelmében, akár a próbabeszédek meg-



83 

hallgatása által előkészítve lévén a választás, az esperes kitűzi a vá-
lasztógyűlés határnapját, s egyszersmind intézkedik, hogy az ugy az 
anyaegyházban, valamint minden hozzá tartozó leányegyházban is, 
nyolcz nappal a választás előtt kihirdettessék. 

10. A választó gyűlés elnöke az esperes, akadályoztatása esetében 
megbízottja, ki a választást a következő szabályok szem előtt tartásá-
val vezeti és fejezi be : 

a) ha az elnök feltett kérdésére a választó gyűlés a fenebbi pon-
tok értelme szerint szabályszerűen kijelölt férfiak közül csak egy fér-
fin nevét hangozta t ja : azt az egyház törvényesen és egyhangúlag meg-
választott papjának kijelenti; ha ellenben a választók két vagy több 
ily jelölt neve körül csoportosulnának, s ha csak tiz szavazatjogosult 
is szavazást kivárnia, elrendeli a szavazást. A szavazatszedő bizottsá-
got, hol szükséges, bizottságokat, az elnök nevezi ki, de tekintettel 
lesz arra, hogy a bizottságban a különböző pártok képviselve le-
gyenek. 

b) Szavazni csak személyesen és csak azoknak lehet, kik a vá-
lasztók lajstromába felvéve vannak. A szavazókat a bizottmány név 
szerint jegyzi fel. 

c) Ha a szavazás eredményéből az tűnnék ki, hogy általános több-
séget egyik jelölt sem nyert, az elnök a két legtöbb szavazattal biró 
jelöltet azonnal uj szavazat alá bocsátja, s az ez alkalommal többséget 
nyert jelöltet az egyház törvényesen megválasztott papjának kijelenti. 

d) A választás befejeztével azonnal jegyzőkönyvet vétet fel, azt 
két példányban állíttatja ki s a hely szilién hitelesíti: az egyik pél-
dányt az esperesség számára magához veszi, a másikat az egyház szá-
mára hagyja. 

e) Ugyanakkor a kéznél tartott hiványba, melybe az esperességi 
jegyző a rendes papi fizetést az esperességi hiványi jegyzőkönyvből 
már eleve bevezette, a megválasztottnak nevét beirja s a hiványt a fel-
ügyelővel, a hol van, a gondnokkal s a jelenlevők közül egy-két egy-
liáztaggal a lá írat ja ; gondoskodik, hogy az esperesi megerősítéssel 
ellátott s igy teljesen kiállított liivány a megválasztottnak mielébb kéz-
besíttessék, valamint a megválasztottnak ünnepélyes beiktatásáról is 
intézkedik. Mindezek megtörténtéről az esperes akár a hely színéről, 
akár később, de mindenesetre a legrövidebb idő alatt a superintendenst 
értesíti. 

f) A választásnál netalán előfordult törvénytelenségek esetén, az 
egyház, vagy az illető párt jogosítva van a választás ellen legfölebb 
nyolcz nap alatt az espereshez folyamodni, ki az ügyet, az esperességi 
felügyelővel egyetértve, egy bizottmány által vizsgáltatja meg, s a 
vizsgálat eredménye szerint, a választást elnöktársával vagy megerő-
síti vagy új választást rendel el. Ha a törvénytelenség elkövetésének 
vádja az esperest érné: a választást függőben hagyván, az esperes az 
ügyet eldöntés végett a legközelebbi esperességi gyűlésre terjeszti be. 

6* 
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11. Ha valamely egyház a megszabott idő alatt a papi hivatalt 
törvényes választás ut ján be nem töltené, s azt megintés után is tenni 
vonakodnék, ezen egy esetre papválasztási jogától elesik, s a papi hiva-
tal ideiglenesen — s esetleg véglegesen is — helyettes pap alkalma-
zása által töltetik be. 

12. Helyettes pap, a ki a rendes pap minden kötelességeit teljesíti s 
minden jogaival él, alkalmaztatik: 

a) ha a pap nélkül való egyházat akár a távolság, akár az utak 
járhatat lansága, akár bárminő más ok miatt nem lehet a szomszéd 
papok kiküldése által kellően ellátni; 

b) ha a pap hivatalától felfüggesztetett ; 
c) ha a pap testi vagy lelki elerőtlenedése miatt papi teendőit nem 

végezheti; 
d) ha az egyház a szabályszerű idő alatt papot választani vo-

nakodik. 
A helyettes papot az első két esetben, — az ö-ik pont c) alpont-

jában elősorolt kellékek szem előtt tartásával — rövid és meghatáro-
zott időre az esperes nevezi ki; a harmadik esetben szintén az esperes, 
de miután az alkalmazás bizonytalan és esetleg hosszabb időre történik, 
teszi azt az illető egyház meghallgatásával, illetőleg az alkalmazandó 
paphelyettes személyére vonatkozó óhajának tekintetbe vételével; — 
a negyedik esetben végre az esperes ajánlottjai közül a superintendens 
nevezi ki a helyettest, — illetőleg gyakorolja az egyház helyett a vá-
lasztási jogot. Ez utolsó esetben, ha az egyház netán jogaiban sértve 
érezné magát, ügyét a kerületre felebbezheti, mely azonban ez ügyben 
a legfőbb és utolsó forum, s határozata végleges, mely többé nem 
felebbezhető. 

A három első esetben a helyettes pap, — ha visszahívásra okot 
nem nyújt, — addig marad állomásán, mig a helyettesítés szüksége fenn-
forog: — az utolsó esetben a helyettes három évre alkalmaztatik, mely 
idő tartama alatt az egyház csak azon esetben élhet választási jogával, 
ha az alkalmazott helyettest óhajtaná rendes papjául végleg megvá-
lasztani. Ha a három év elteltével az egyház tovább is vonakodnék vá-
lasztási jogával élni, a helyettes pap, — ha különben ellene alapos ki-
fogás nincs, -— végleg alkalmazott rendes papnak nyilváníttatik. 

13. Ha a helyettes pap kötelességeit kellően nem teljesíti, vagy 
hivatalával — akár a b.-kerületi utasítások VII. r. 1. sz. 1. pontjában 
tiltott irányban, akár más bárminő tekintetben — visszaél, az esperes, 
illetőleg superintendens rendeletére állomását azonnal elhagyni 
köteles. 

14. A helyettes pap fizetése következő módon szabályoztatik: 
a) a fenn jelölt első esetben, a helyettes pap azon esetre, ha a 

papi jövedelem szabályszerűen a papözvegyet és árvákat illeti, az es-
peres és egyház által közösen megállapított dijt húz ; ellenkező esetben 
az egész papi jövedelmet élvezi; 
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b) a hivatalától felfüggesztett családtalan pap helyettese a papi jö-
vedelem 60%-át, a családosé 50%-át ; 

c) a családtalan elgyengült pap helyettese a papi jövedelem 50%-át, 
a családosé 40%-át ; végre 

d) a választási jogát elvesztett egyház helyettes papja, a tör-
vényes hivány szerinti egész papi jövedelmet élvezi. 

A b.-kerületi utasítások XII . része negyedik szakasza 7-ik és 
következő pontjai eddigi számaik helyett a 15-ik és folytatólag kö-
vetkező számokat kapják. 



T a r t a l o m 

Jelen voltak. 
1. Hálanyilváuítás. nm. Báró Radvánszky Antal, egyetemes felügyelőv 

választott eddigi kerületi felügyelő urnák. 
2. A superintendens évi jelentése. L • 
3. Intézkedés a kerületi törvényszék megválasztásáról. * 
4. Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
5. Tanügyi bizottság kiküldése. 
6. Meghívó az egyetemes gyűlésre. Követek kiküldése. 
7. A zsinati előmunkálatok ügyében kiküldött bizottság jelentése. 
8. A tanárvizsgáló bizottság uj tagjainak választása az eddigiek mellé. 
9. A kerületi felügyelő választásának elrendelése. 

10. A Báró Baldácsy alapítvány kezelő bizottsága. 
11. Az újpesti filia ügyében kiküldött bizottság. 
12. A felső tankerület jelentése. 
13. Világi jegyző választása. 
14. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
15. Báró Radvánszky Antal kerületi felügyelő úr bucsuvétele. 
16. Az alsó tankerület je lentése. 
17. Sárkány János lemondása, Achim Ádám megválasztása. 
18. A kerületi törvényszékre begyült szavazás eredménye. 
19. A lelkészválasztási szabályzat. 
20. Jelentés a Székács-alapról. 
21. Számvizsgáló bizottság jelentése. 
22. A tanárvizsgáló bizottság jelentése. 
23. A tanügyi bizottság jelentése. 
24. Je lentés a selmeczi főiskoláról. 
25. Olajos Terézia alapító levele. 
26. A Grenczer-féle alapítvány. 
27. Jegyzőkönyv hitelesítés. 
28. A Zsedényi alapítvány. 
29. Jelentés a bánáti missióról. 
30. Jelentés a losonczi állami tanító- képzőben teljesített vallástanításról. 
31. Ugyanaz a lévairól. 
32. Az esperességek jelentései arról, hogy ezen intézetek vallástanítói díjazd 

sához hozzá járulni nem hajlandók. 
33. Miniszteri leiratok. 
34. Superintendens á r j e l en t é se , az állami tanintézetekben működő vallástan! 

toknak, a tanítási alapból leendő díjazása felterjesztéséről 
35. A levéltárnok jelentése. 
36. A Geier-féle alapítvány hollétének kiderítése. 
37. A kerületi özvegy-árva intézet. 
38. Sámsouháza kérvénye. 
39. Kivételes segélyezés az államsegély időközi kamataiból. 



40. Papözvegyek. 
41. Utasítások fordítása. 
42. A beszterczebányai gymnasium kérvénye. 
43. Kérdéstétel a beszterczebányai gyimnazium V-dik osztalyában a ma-

thesisnek állítólag csak tót nyelven folytatott tanításáról. 
44. Az erdélyi ref. egyházkerület átirata. 
45. A kerületi névtár. 
46. Krupecz István, Kovácsik Gyula és Jungmann Géza hittanjelöltek. 
47. Az általános biztosítás ügye. 
48. Kerületi taníló-képző intézet felállítása. 
49. Jelentés a miniszt. gymnasiumi tantervről. 
50. Jelentés az újpesti leánygyülekezet ügyéről. 
51. A nógrádi esperesség indítványa a Koth-Teleky Johanna ösztöndíj ügyéről. 
52. Superintendens úr indítványa a tanári nyugdíjintézet felállításáról. 
53. Bács jelentése egy vándorlelkész alkalmazásáról. 
54. A losonczi egyház folyamodványa, a nógrádi esperesség határozata ellen. 
55. Gyura Albert , kis-zellői felügyelő folyamodványa. 
56. Kovátsik József, balassagyarmati tanító folyamodáuya. 
57. Zólyom kérdése a portomentesség ügyében. 
58. A pestmegyei esperesség kérdéstétele az Endreffy Jánostól kétszeresen 

megvett útiköltség hová tartozásáról. 
59. Pi t tner Pál kérvénye. 
60. Jegyzőkönyv-hitelesítés. 
61. Ugyanannak kitűzése. 
62. Köszönet szavazás a helyetes elnöknek. 
63. Jegyzőkönyv hitelesítés. 
Függelék. 

A jelen jegyzőkönyv l — 1 2 ; 2 7 — 4 5 ; terjedő pontjait a világi, — a többie-
ket az egyházi jegyző jegyzette. 
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